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Kbs De Langenoord 

Beste ouders/verzorgers, 

Voor de herfstvakantie zijn we geëindigd met een geslaagd school-

reisje in Toverland. Maandag is het team gestart met een studiedag 

rond schoolplanontwikkeling. We hebben elkaar geïnspireerd met 

mooie praktijkvoorbeelden (doorgaande rekenleerlijnen, onderzoe-

kend leren, mindset) en we zijn in teams met elkaar op stap geweest 

om te dromen over hoe wij het onderwijs nu en in de toekomst zien. 

Nu weten we niet hoe de wereld eruit ziet als onze kinderen volwas-

sen zijn. Welke kennis en vaardigheden hebben zij dan nodig om 

goed te kunnen functioneren in deze dynamische maatschappij? 

Niemand heeft daar exacte antwoorden op, behalve dat het niet 

precies zo zal zijn als nu. Dat vraagt wat van ons als onderwijsprofessi-

onals in onze aanpak en in ons aanbod. Het is immers onze taak om 

de kinderen goed toe te rusten voor nu en voor de toekomst. De MR 

nodigt u als ouder/verzorger uit om over dit onderwerp mee te praten 

en te denken. De uitnodiging vindt u verderop in de Lange Oortjes. 

Het is u vast niet ontgaan dat het moeilijk is om aan (vervangende) 

leerkrachten te komen. Er is een flink tekort op de arbeidsmarkt en 

dat raakt ook ons. We streven altijd naar zoveel mogelijk continuïteit 

in de groepen, want kwaliteit van onderwijs staat voor ons voorop. 

We kijken eerst altijd intern of we het op kunnen lossen. Lukt dat niet, 

dan doen we een beroep op onze vervangingspool. Helaas kunnen 

we die continuïteit niet altijd waarborgen. Vandaag hebben we aan 

de ouders van twee groepen moeten vragen om de kinderen thuis te 

houden. 

Wij vragen uw begrip voor deze situaties die zich vaker voor zullen 

doen. Wij vragen u ook om mee te denken. Misschien kent u in uw 

netwerk wel mensen die geïnteresseerd zijn in ons mooie vak. Ook de 

stichting (KPOA) is actief en investeert bijvoorbeeld in een zij-

instroomtraject, om zo meer mensen op te leiden voor het onderwijs-

vak. Neem gerust contact met ons op voor ideeën, vragen, onduide-

lijkheden en meer. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

2 november:  Jasmijn, Teun 

en Noud 

5 november: Levi en Hannes 

6 november:  Kaya 

8 november:  Owen, Ramon 

9 november:  Roan 

10 november: Yara 

11 november:: Ronen 

16 november: Fynn 

 

 

Mist u een jas, tas, vest, broodtrommel, 

sleutel of iets anders van uw zoon/

dochter?   

 

Kom gerust kijken bij de gevonden 

voorwerpen. 

 

Deze gevonden voorwerpen blijven liggen tot  

16 november. Daarna gaat alles, wat er nog 

over is, naar een goed doel. 

Op De Langenoord zijn er vele vormen van ouderbetrokkenheid, één 

daarvan is via de medezeggenschapsraad (MR). Tijdens de eerste 

vergadering van dit schooljaar is er gesproken over hoe we samen 

met andere ouders/verzorgers kunnen praten over belangrijke zaken 

in de school. We kunnen formeel het lijstje met MR-onderwerpen af-

gaan, maar er is behoefte (vanuit ouders en teamleden) aan ook 

een andere vorm van samenwerking, zodat we vanuit ouderbetrok-

kenheid het onderwijs op de Langenoord verder kunnen ontwikkelen. 

Daarom is er voor de komende MR-vergaderingen gekozen voor een 

andere vergadervorm. U als ouder/verzorger bent uitgenodigd voor 

de vergadering van maandag 5 november, we starten om 19.15 uur. 

Op de agenda is een uur ruimte gemaakt voor een onderwerp m.b.t. 

schoolplanontwikkeling. Dit keer zal het gaan over de sterke kanten 

van het onderwijs op de Langenoord en over de ontwikkelpunten. 

Na een uur worden de reguliere onderwerpen behandeld. U bent 

van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, maar u kunt er ook 

voor kiezen om dit over te laten aan de MR leden. 

We hopen op deze manier veel input van ouders te krijgen in het ka-

der van schoolplanontwikkeling. Onderwijs maken we samen! 

Zijn er vragen? Stel ze gerust via mrdelangenoord@kpoa.nl. Kijk ook 

eens op de website voor de onderwerpen die aan bod komen. 

 

MR-leden: Michel, Erik, Guido, Bernadette, Colinda en Wilber 

Schoolleiding: Chantal en Sandra 

UITNODIGING M.R. VERGADERING 5 NOVEMBER 

WELKOM OP SCHOOL 

Heaven-Lynn is deze week in 

groep 1-2A begonnen. 

In november komen in  

groep 1-2A:   

Teun, Noud en Max  

 

in groep 1-2B:  

Eva en Roos 

 

Wij wensen Heaven-Lynn, 

Teun, Noud, Eva, Roos en 

Max veel plezier op de Lan-

genoord 

GEVONDER VOORWERPEN 

mailto:mrdelangenoord@kpoa.nl
https://www.delangenoord.nl/
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Vrijdag 16 november willen wij de school  versieren voor Sinterklaas. 

U bent allen van harte welkom om te helpen versieren. 

Wij verzamelen om 8.30 uur in de keuken. De Sinterklaas-commissie  

 

 

 

 

7 november:   

* Streetwise 

15 en 16 november:   

* Oud papier tot 10.00 uur 

16 november 

* Groenpleinochtend  en ver-

sieren voor Sinterklaas 

 

Week 47:  De week van de 

voortgangsgesprekken 

 

20 november :  

* Gezamenlijke gespreks-

avond 

 

VAKANTIEROOSTER  

2018-2019 

- Kerstvakantie:   

  24 december 2018 t/m  

  4 januari 2019 

- Voorjaarsvakantie:   

  25 februari t/m 1 maart 2019 

- Paasweekend:   

  vrijdag 19 april  t/m  

  maandag 22 april 2019 

- Meivakantie:   

  29 april  t/m 3 mei 2019 

- Hemelvaart en vrijdag:  

  30 en 31 mei 2019 

- Pinkstervakantie:   

  10  t/m 14 juni 2019 

- Zomervakantie:   

  22 juli t/m 30 augustus 2019 

STUDIEDAGEN  

Alle kinderen zijn vrij op deze 

dagen (* onder voorbehoud) 

Vrijdag 1 februari 2019 

Maandag 11 maart 2019           

Woensdag 29 mei 2019 

Vrijdag 28 juni 2019 

Dinsdag 9 juli - alleen de 

groepen 1 t/m 3 

 

AGENDAST. MAARTEN LAMPIONNENOPTOCHT 

WIE WIL ER HELPEN VERSIEREN? 

 

Volgende week vrijdag 9 no-

vember zullen wij met de groe-

pen 1 t/m 4 weer de jaarlijkse 

Sint Maarten optocht lopen.    

Bij dit feest hoort een optocht 

met lampionnen.  

 

Om met de lampion te kunnen 

lopen is natuurlijk een lichtstokje 

nodig. Wilt u er voor zorgen dat dit uiterlijk woensdag 7 november in 

het bezit is van de leerkracht. Het stokje graag voorzien van naam.  

De kinderen van groep 5 van Anouk nemen ook een lichtstokje mee. 

 

Op vrijdag 9 november gaan we vanaf 13.45 uur de optocht lopen.  

We verlaten het schoolplein aan de Kerklaan: aan het eind linksaf 

naar de Oude Kerklaan, na 100 meter rechtsaf Leo’s Oord op, rondje 

over Leo’s Oord en uit Leo’s Oord rechtdoor de Kloosterlaan in en via 

de achterkant weer naar school.  

 

We zouden het erg leuk vinden als u langs de route staat. Bij slecht 

weer kan de optocht helaas niet doorgaan.  

 

Leerkrachten onderbouw 



HOOGLANDSE WINTERSFEREN! 

Uitnodiging Hooglandse Wintersferen 

Ben jij een echte kunstenaar? 

Wil je dat ook weleens laten zien in een 

expositie? 

Laat je kunstwerk zien tijdens de Hoog-

landse Wintersferen 2018! 

Dit jaar zal er op 14 december de 

Hooglandse Wintersferen plaatsvinden.  

In de tuin bij de Martinuskerk, is een 

kerstkunstbeleving. Hierbij wordt dit jaar 

ook ruimte gemaakt voor kinderen om 

hun mooiste kunstwerk te laten zien.  

Dit kun je alleen doen, of samen met je vrienden. Je kunstwerk moet 

wel tegen een (beetje) regen kunnen. Geef je snel op, er is maar 

plaats voor 10 kunstwerken! 

Voor meer info of opgave kun je mailen naar: 

kerstkunstbeleving@hooglandsewintersferen.nl 

Opgeven kan tot 28 oktober. 

Tot dan! 

Groetjes Christien Zwanenburg 

Zin om te zingen met leerlingen van school? 

Vrijdag 14 december zullen wij, De Langenoord, onze bijdrage leve-

ren aan de Hooglandse Wintersferen. Dit doen wij  in de vorm van 

wensen voor in de wensboom en liedjes gezongen door een heus kin-

derkoor. Met kinderen die het leuk vinden (uit diverse klassen), zullen 

we een aantal liedjes zingen. 

Heeft uw kind hier zin in, dan kan hij/zij dit melden bij de eigen leer-

kracht of bij juf Anouk. Enige voorwaarde is dat uw kind beschikbaar is 

op de volgende momenten om te oefenen: 

 

 maandag 10 december 14.15 - 14.45 uur  

 dinsdag 11 december 14.15 - 14.45 uur  

 woensdag 12 december 14.15 - 14.45 uur  

 vrijdag 14 december van 16.00 – 17.00 optreden tijdens Wintersfe-

ren. 

 

Aanmelden mag bij de eigen leerkracht of bij Anouk! 

SCHOOLREISJE 

Op vrijdag 19 oktober gingen 

groep 4 t/m 7 op schoolreis. 

Nadat ze waren uitgezwaaid 

begon de reis naar Toverland 

in Sevenum. Wat hadden we 

er zin in met elkaar.  Onder-

weg in de bus mochten de 

gordijnen dicht en genoten 

de kinderen van een filmpje, 

een koek en wat drinken.  

In het park zagen we vele 

blije gezichten.: op de tram-

poline., in het klimparadijs of 

giechelend en gillend in een 

van de achtbanen. Van 

bootje varen tot rodelbaan er 

was voor ieder wat wils. En als 

kers op de taart, het was ook 

nog eens prachtig weer.  

Moe maar voldaan begon-

nen we aan de terugreis. Ook 

nu werd er een dvd aangezet 

en konden de kinderen even 

lekker uitrusten in de bus.  

We bedanken alle hulpouders 

voor hun inzet. Zonder hun 

was het niet gelukt om er een 

geslaagde dag van te ma-

ken.  

Heeft u nog vragen of opmer-

kingen kunt u ons bereiken via 

de mail 

acdelangenoord@kpoa.nl  

mailto:acdelangeoord@kpoa.nl


VACATURE 



KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 
 

MAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

NIEUWS VAN BUITENAF 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Sint-Maarten 

Op zondag 11 november is het weer zo ver…..  Sint-Maarten   

Dit willen we graag samen vieren.  

Komen jullie met je lampion naar de parkeerplaats aan de Sportlaan om 

18.30 uur? 

Dan lopen we met z’n allen in een lange optocht vol lichtjes en muziek rich-

ting de kerk. De optocht wordt begeleid door Muziekvereniging Sint Caeci-

lia. (Sportlaan; re Engweg; li Lindenlaan; re Acacialaan; li Plataanweg; re 

Berkenlaan; re Kerklaan.  

Als het hard regent gaat de optocht niet door en kan je rechtstreeks naar 

de kerk toe komen). 

 

Samen gaan we in de kerk (St Martinus kerk in Hoogland) luisteren en kijken 

naar het verhaal van Sint-Maarten en zingen we liedjes met het kinderkoor.  

We vinden het heel gezellig als je erbij bent! 

De Voedselbank 

Om te laten zien dat wij net als Sint-Maarten ook aan anderen willen 

denken, vragen we iedereen die naar de kerk komt iets mee te nemen 

voor kinderen die het niet zo goed hebben.  

Je kunt denken aan: pakjes drinken, sultana's, liga's, snoepjes, koekjes, 

speelgoed e.d. 

Wij zullen deze producten verzamelen voor de VOEDSELBANK 

Groeten werkgroep familievieringen 

 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/

