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Schooljaar 2019-2020 

 8 november 2019 | nummer 05 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen week is er heel veel AANDACHT geweest voor het onderwijs. 

Wij blijven met elkaar in gesprek en zoeken naar mogelijkheden om kwa-

liteit te kunnen bieden nu en in de toekomst. Dank voor uw steun in wel-

ke vorm dan ook! 

 

Komende week gaan collega’s Gijs en Mirelle een studiereis maken naar 

Zweden. Zij gaan daar met een groep KPOA collega’s colleges volgen 

aan de universiteit van Göteborg en scholen bezoeken. De hele reis 

staat in het teken van het onderwijs aan het jonge kind. In diezelfde 

week gaan Suzanne, Ilse, Simone, Lisette en Chantal scholen bezoeken 

in Nederland, ook gericht op onderwijs aan het jonge kind. De collega’s 

nemen nieuwe kennis en ervaring mee om ons eigen onderwijs aan het 

jonge kind verder te ontwikkelen. 

 

Afgelopen MR vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij school-

ontwikkeling. Collega’s hebben verteld over het werken aan het school-

brede thema ‘Wat vliegt/rijdt daar?’ Centraal staat het onderzoekend 

en ontwerpend leren. Vindt u het ook leuk om eens wat meer te horen 

over een onderwerp? Sluit dan aan bij een van onze MR vergaderingen, 

er zal telkens een ander thema aan bod komen. 

 

Vanaf 18 november worden er voortgangsgesprekken gevoerd. Wij vin-

den het belangrijk om met u als ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te gaan 

over de ontwikkeling van uw kind, daarom spreken we graag alle ou-

ders. Van de leerkracht ontvangt u een uitnodiging. Via Parro is vanaf 

maandag de inschrijving geopend. 

 

Hartelijke groet, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

 

. 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

8 november:: Owen, Ramon 

en Eva 

9 november:  Roan 

10 november: Yara 

11 november: Ronen 

16 november: Fynn 

18 november: Charlie 

20 november: Santino  - Jade 

21 november: Gwenn, Siem 

en juf Sandra 

22 november: Roos 

 

 

 

AGENDA 

Maandag 10 en dinsdag 11 

november 

Studiedag voor alle leer-

lingen van de groepen 1-2 

en groep 2 leerlingen van 

meester Gijs  

Dinsdag 12 november: 

Groep 5 en 5/6: Voorstelling  

Nachtwaker (Icoon) 

Donderdag 14 november  

Oud papier (t/m vrijdag 15 

november 10.00 uur) 

Maandag 18 november t/m 

vrijdag 22 november 

De week van de voort-

gangsgesprekken 

De volgende Lange Oortjes 

ontvangt u vrijdag  

22 november 

 

Voordat je het weet is het weer december...  

Op vrijdag 13 december zullen wij, De Langenoord, weer onze bijdrage 

leveren aan de Hooglandse Wintersferen in de vorm van wensen voor 

in de wensboom en liedjes gezongen door een kinderkoor.  

Met kinderen die het leuk vinden (uit diverse klassen), zullen we een 

aantal nummers zingen. 

Heeft uw kind hier zin in? 

Dan kan hij/zij zich opgeven bij juf Anouk (via a.eijbergen@kpoa.nl).  

Enige voorwaarde is dat uw kind kan oefenen op de volgende mo-

menten: 

- maandag 9 december 14.15 - 14.45 uur 

- dinsdag 10 december 14.15 - 14.45 uur 

- woensdag 11 december 14.15 - 14.45uur  

- vrijdag 13 december van 15.30 – 16.00 optreden tijdens Wintersferen. 

We hopen weer op vele aanmeldingen om er een gezellig koor van te 

maken! 

Met vriendelijke groet,  

Anouk Eijbergen, Leerkracht groep 6/7 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

LEERLINGENRAAD 2019-2020 

HOOGLANDSE WINTERSFEREN 

De leerlingenraad voor dit schooljaar is bekend. 

Vorige week hebben leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die graag in de  

leerlingenraad wilden, een praatje gedaan voor hun eigen klas. Hierin 

legden zij uit waarom zij in de leerlingenraad willen en wat zij zoal daar 

willen bespreken. Vervolgens heeft de groep gestemd op hun favoriet. 

Met trots presenteren wij dan ook de nieuwe leerlingenraad: 

Ramon en Julia uit groep 6, Kylan en Lasse uit groep 7 en  

Joost en Pepijn uit groep 8.  

 

Binnenkort meer informatie over de leerlingenraad.  

Misschien heeft u het al van uw kind gehoord. In groep 8 is afgelopen 

donderdag een ongeval geweest waarbij Colinda en Jonita (student) 

gewond zijn geraakt. Ze zijn geraakt door een plank die naar beneden 

kwam. Inmiddels gaat het beter met beide dames. De kinderen zijn erg 

geschrokken en zijn goed opgevangen.  



MUZIKAAL TALENT GEZOCHT! 

Voor de kerstviering in de St. Martinuskerk op donderdag 19 december 

zijn wij op zoek naar iemand die ons wil begeleiden op de piano. De 

viering is 's avonds van 17.30 uur tot 19.00 uur.  Wie lijkt dit leuk?  

Mail naar s.doorn@kpoa.nl of s.dejong@kpoa.nl of loop even binnen 

op het kleuterplein! 

SINT MAARTEN 

11 november vieren wij het feest van Sint Maarten.  

Kinderen gaan zingend met een lampion in de han-

den langs de huizen en vragen om iets lekkers. Zo 

wordt de laatste jaren in Nederland de feestdag 

van Sint Maarten gevierd.  

Maar wie is Sint Maarten, en wat heeft hij voor ons 

betekend? 

Hieronder wordt in het kort het Sint Maarten verhaal verteld.  

Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij 

soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een 

groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. 

Martinus had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij 

het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen 

de stadsmuren zijn. Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er 

plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas 

en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. 

"Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Martinus. 'Ach", rilde de man, 

 "ik heb het koud en ik heb zo'n honger". Martinus dacht even na.  

Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten 

zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. 

Wat moest Martinus nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo 

maar laten staan? 

Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn man-

tel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn man-

tel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf 

hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daar-

na pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De arme man was erg 

blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te ko-

pen. Hij bedankte Martinus en vertrok. En Martinus? Die reed daarna 

tevreden met zijn soldaten de stad binnen. 

Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar 

nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus ... Sint Maarten.  

 TIP PARRO 

Het gebeurt weleens dat 

er in Parro veel agenda-

items toegevoegd of 

aangepast worden.  

 

Deze items kunt u in 1x als  

gelezen markeren. 

 Log in bij Parro 

 Rechts onder drukt u 

op de 3 … 

 U komt  bij instellingen 

 Hier ziet u staan:  

Markeer alle items als 

gelezen.  

 

 

Allerzielen 2 november 

Vrijdag 1 november be-

steedden wij met de kin-

deren aandacht aan Al-

lerzielen. Kinderen voer-

den prachtige gesprek-

ken met elkaar, waarde-

vol! 



 

 

 

 

 

 

EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

Op maandag  

11 november is het weer zo 

ver…..    Sint-Maarten   

 

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 mu-

ziek richting de kerk. De optocht wordt begeleid door Muziekvereni-

ging Sint Caecilia.  

Route: Sportlaan; re Engweg; li Lindenlaan; re Acacialaan;  

li Plataanweg; re Berkenlaan; re Kerklaan.  

Let op! Als het hard regent gaat de optocht niet door en kan recht-

streeks naar de kerk toe komen. 

 Om 19.00 uur kan je in de Martinus kerk luisteren en kijken naar het 

verhaal van Sint Maarten en meezingen met het kinderkoor.  

 De Voedselbank. Om te laten zien dat wij net als Sint-Maarten ook 

aan anderen denken, zamelen we eten en spullen in voor kin-

deren die het niet zo goed hebben. Je kunt denken aan: pakjes 

drinken, sultana's, liga's, snoepjes, koekjes, speelgoed e.d.  

We vinden het heel gezellig als je erbij bent! 

Groeten werkgroep Familievieringen  

EERSTE COMMUNIE INSCHRIJVING GESTART 

Afgelopen week zijn de uitnodigingen verstuurd naar alle kinderen die 

volgens de parochieadministratie in groep 4 van de basisschool zitten, 

en die dus mee kunnen doen met de voorbereiding op de Eerste Heili-

ge Communie. In die uitnodigingsbrief leest u hoe u uw kind voor 24 

november a.s. kunt aanmelden. 

De Eerste Communievieringen zelf zijn op 10 en 17 mei;  

de voorbereiding start al in december. 

Heeft u geen brief ontvangen, en wel een kind in groep 4 of hoger? 

Kijk dan op de site van www.katholiekamersfoort.nl . Daar vindt u bij 

de nieuwsberichten een bericht over de inschrijving Eerste Heilige 

Communie, met daarin een link naar de brief. De school heeft ook de 

brief ontvangen.  Heeft u vragen? Neem dan contact op via edith-

vos@kpnmail.nl of 06-57541256  

Edith Vos, profielpastor catechese - Parochie Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort 

UITNODIGING ST. MAARTEN 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
mailto:edithvos@kpnmail.nl
mailto:edithvos@kpnmail.nl

