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Schooljaar 2021-2022 

5 november| nummer 05 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Inmiddels zijn we alweer twee weken aan het werk na de herfstvakan-

tie. In en om de school vinden er momenteel veel werkzaamheden 

plaats. We willen u nogmaals verzoeken om bij het halen van uw kind 

op het schoolplein te komen wachten. We vinden de situatie voor de 

school momenteel erg onoverzichtelijk en onveilig.  

 

Afgelopen dinsdag hebben wij stilgestaan bij Allerzielen. We hebben 

stilgestaan bij allen die niet meer bij ons zijn en bij alle mensen die onze 

steun en troost kunnen gebruiken. De kinderen konden een wolkje ver-

sieren en neerleggen bij de thematafel. 

 

Vanaf maandag 15 november worden de voortgangsgesprekken en 

de adviesgesprekken van groep 8 gevoerd. Wij vinden het belangrijk 

om met u als ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te gaan over de ontwik-

keling van uw kind, daarom spreken we graag alle ouders/verzorgers. 

Vanaf maandag 8 november 9.00 uur t/m woensdag 10 november 

17.00 uur kunt u zich via Parro intekenen voor het voortgangs- of  

adviesgesprek. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther 

ESTHER ZWANGER 

 

Esther is op dit moment 15 weken zwanger. Zij verwacht in mei haar 

derde kindje. We zullen u te zijner tijd infomeren over haar vervanging. 
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NIEUW OP SCHOOL 

Nienke, Maxx, Pippa en 

Fenna zijn gestart op 

school. 

Nienke Pippa en Fenna 

zitten in groep 1-2A bij  

juf Mirelle en juf Marie-

Louise 

Maxx zit in groep 1-2B bij  

juf Suzanne en juf Rianne 

Welkom allemaal. 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 

 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

30 okt.: Zarah, Jesper, en Liz 

31 okt.: Robin en Stan 

 

 2 nov.: Jasmijn, Teun,  

              Noud en Tijn 

 5 nov.: Levi 

 8 nov.: Owen en Eva 

 9 nov.: Roan 

11 nov.: Ronen 

12 nov.: Owen 

13 nov.: Belle 

16 nov.: Fynn 

De overheid heeft in totaal 8,5 miljard euro uitgetrokken voor een Na-

tionaal Programma Onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs 

richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na  

corona. Het programma loopt twee jaar. Voor De Langenoord gaat 

het om een bedrag van 190.000 euro. 

Van alle scholen wordt gevraagd om een plan te schrijven waarin ver-

antwoord wordt hoe deze gelden worden besteed, welke doelen 

daarvoor zijn opgesteld en hoe het effect van de interventies gemoni-

tord wordt. Als Langenoord hebben we ervoor gekozen dit plan te 

combineren met ons jaarplan 2021-2022. In dit jaarplan staan de ambi-

ties voor dit schooljaar, deze komen voort uit het schoolplan 2019-2023. 

We geven het geld uit op verschillende gebieden: personeel, scholing 

en materiaal. Eline, onze remedial teacher,  heeft dit schooljaar meer 

uren gekregen, zodat zij meer kinderen kan begeleiden. Daarnaast 

hebben we een extra leerkracht aangesteld, die verschillende leer-

krachten en leerlingen extra ondersteunt in de klas. Yvette Mars  stelt 

zich verderop in de Lange Oortjes voor. Ook maken we gebruik van 

twee meiden die muziekles aan de verschillende groepen geven. 

Dit jaar zullen er verschillende materialen aangeschaft worden voor 

lezen, rekenen, thematisch werken, muziek en het jonge kind. De leer-

krachten zullen zich professionaliseren door het volgen van scholing. 

Beste/lieve ouder(s)/verzorger(s), 
 

Het is geen doei of dag maar tot ziens met een glimlach. Ik ga de Lan-

genoord per 1 januari 2022 verlaten. Ik heb de afgelopen jaren met 

ontzettend veel plezier op De Langenoord gewerkt. Wat een fijne 

school is dit, mede door de kinderen, collega’s en ouders. Mijn wens 

dichterbij huis kunnen werken, werd groter door de komst van mijn 

zoontje vorig jaar. Per 1 januari zal ik op een school dichterbij huis gaan 

werken, zodat ik meer tijd met mijn gezin kan doorbrengen.  

 

Ik kijk met een heel fijn en warm gevoel terug naar de afgelopen jaren. 

Ik ben nog niet weg, maar wil bij deze al wel alle ouders en verzorgers 

bedanken voor de fijne gesprekken, het vertrouwen en alle mooie  

momenten die ik heb gehad met zoveel kinderen. 

 

Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst. 

 

Lieve groet, Simone 

NPO (NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS) 

AFSCHEID SIMONE 



VACATURES 
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AGENDA 

11 november:  

St. Maarten, Informatie, zie 

elders in de Lange Oortjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 t/m 19 november:   

De week van de voort-

gangsgesprekken 

 

16 november:  

ANWB Streetwise 

 

30 november,  

18.00-18.30 uur: Voor leer-

lingen van groep 1 t/m 3: 

pyamazingen en schoen-

zetten 

 

3 december:  

Sinterklaasfeest,  

alle kinderen zijn  

13.00 uur vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Simone bedanken voor haar bevlogen inzet de afgelopen 

jaren en wensen haar veel plezier op haar nieuwe werkplek. Op dit  

moment zijn wij druk bezig om de vervanging van Simone rond te krij-

gen. Misschien heeft u onze vacature afgelopen week voorbij zien  

komen. Naast de vacature voor groep 2/3 hebben wij ook een vacatu-

re voor drie dagen in de instroomgroep. Mocht u mensen kennen die 

graag bij ons zouden willen werken, schroom dan niet om ze op de  

vacatures te wijzen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de invul-

ling van de vacatures zullen wij u verder informeren. 

Donderdag 11 november vieren we Sint-Maarten met elkaar. In ver-

band met alle werkzaamheden rondom de school hebben we ervoor 

gekozen om niet buiten een optocht te lopen maar binnen in de 

school. De kinderen uit de onderbouw zullen komende week een  

lampion knutselen met behulp van kinderen uit de bovenbouw.  

De kinderen uit groep 1 t/m 5 hebben hiervoor een lampje voorzien 

van naam nodig, wilt u 

deze begin volgende 

week meegeven? 

Foto:’s 

Lampion groep 4 

SINT-MAARTEN 

YVETTE MARS 

Hoi, ik ben Yvette Mars en in deze Lange Oortjes stel 

ik me graag even voor. 

Sinds begin van het schooljaar werk ik op donder-

dag en vrijdag in groep 6. Vanaf deze week ben ik 

er ook op de maandag, op maandagochtend ben 

ik te vinden in groep 4 en maandagmiddag in  

groep 7. Ik sta alweer 12 jaar voor de klas en heb op 

allerlei scholen gewerkt.  

Ik kwam de Langenoord binnen als invaller maar heb het hier zo naar 

mijn zin dat ik graag dit schooljaar blijf hangen! Ik zal in alle klassen te 

vinden zijn, net waar extra hulp of ondersteuning nodig is. 

Naast juf ben ik moeder van drie heerlijke kinderen (8, 5 en 3). In mijn 

vrije tijd gaan we er graag op uit, heerlijk naar het bos, tijdens een  

regendag naar de bioscoop etc. Stil zitten kan ik niet, meestal ben ik 

lekker aan het koken, bakken of bezig in mijn tuin.  



4 

 

Allerzielen 

Dinsdag 3 november 

hebben we stil gestaan 

bij de Allerzielen. We 

hebben een verhaal 

voorgelezen over Derk 

Das, uitgelegd wat Aller-

zielen met het Katholieke 

geloof te maken heeft 

en samen hebben we stil 

gestaan bij wie we mis-

sen. Deze namen heb-

ben we een wolkje op-

gehangen en een kaars-

je aangezet. Een emotio-

neel onderwerp, waarbij 

sommige kinderen echt 

geraakt waren. Het was 

heel mooi en fijn om te 

zien dat iedereen zich vrij 

voelt om de ervaringen 

te delen en we elkaar 

kunnen troosten als het 

nodig is.   

 

Jesper uit groep 8 is in de herfstvakantie 3e  

geworden bij het tafeltennistoernooi! 

Gefeliciteerd Jesper.  

 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 

en 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken de kin-

deren spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In 

de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten 

over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 

nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de 

‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. 

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. 

Dit jaar draait de #WvdM om de vraag: hoe houden we het samen 

sociaal online? Door heel het land vinden in buurthuizen, bibliotheken 

en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie 

en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl. 

 

Week van de Mediawijsheid: Hoe houden we het samen sociaal on-

line? 

Week van de Mediawijsheid 5 t/m 12 novem-

ber staat dit jaar in het teken Samen Sociaal 

Online. Hoe houden we het samen sociaal 

online? 

www.weekvandemediawijsheid.nl  

TAFELTENNISTOERNOOI 

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID  (4 T/M 12 NOV.) 

OPROEP HULP BIJ DE  HOOGLANDSE WINTERSFEREN 

Elk jaar doen wij, met een koor van school, mee aan de Hooglandse 

Wintersfeer. Dit optreden is in de Martinuskerk op vrijdag 10 december 

na schooltijd.  

Juf Anouk gaat onder schooltijd oefenen  met leerlingen die mee willen 

zingen. Is er een ouder die Anouk kan helpen tijdens de Hooglandse 

Wintersferen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Anouk via e-mailadres: langenoord@kpoa.nl 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.weekvandemediawijsheid.nl%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C9af7fbcee8b9454fa46a08d99d21bba5%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637713590461755011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.weekvandemediawijsheid.nl%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C9af7fbcee8b9454fa46a08d99d21bba5%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637713590461764969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.weekvandemediawijsheid.nl%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C9af7fbcee8b9454fa46a08d99d21bba5%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637713590461764969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
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Graag stel ik me even voor. Ik ben Cynthia de Wit, moeder van  

Lucas (6) en Jasmijn (4) en woon samen met Roland in Hoogland. In het dagelijks leven ben ik werk-

zaam als planner in Tergooi MC. 

Wij als ouders willen allemaal dat onze kinderen goed onderwijs krijgen en dat zij onbezorgd naar 

school kunnen gaan. Wij willen graag dat ze een goede basis ontwikkelen om straks zelfstandig de 

‘wijde wereld’ in te stappen en de leerkrachten willen graag goed en passend onderwijs voor ieder 

kind bieden. 

Ik zie de MR als een kans om samen met u als ouder de afstand tussen ouders en leerkrachten zo klein 

mogelijk te houden. Door samen met andere ouders en leerkrachten betrokken te zijn bij belangrijke 

plannen en beslissingen van de Langenoord, wil ik graag een directe bijdrage leveren aan de basis 

die onze kinderen krijgen op school.   

Want onderwijs maken we samen! 

Cynthia de Wit 

MR-VERKIEZINGEN 

Zoals eerder gemeld zijn er momenteel twee vacatures voor de Medezeggenschapsraad. We zijn blij 

te kunnen melden dat drie enthousiaste ouders hun interesse in de MR kenbaar hebben gemaakt. 

Deze drie ouders zijn tijdens de laatste vergadering aanwezig geweest om kennis te maken.  

Aangezien er twee plekken beschikbaar zijn, schrijft het regelement voor dat er verkiezingen georga-

niseerd dienen te worden.  

Komende week krijgen alle kinderen van hun leerkracht een stemformulier mee. Als ouder/verzorger 

kunt u middels dit formulier tot uiterlijk vrijdag 19 november uw stem uitbrengen op één van de kandi-

daten. De twee kandidaten met de meeste stemmen zullen vervolgens definitief zitting nemen in de 

MR. De kans is groot dat u niet alle kandidaat leden kent en daarom stellen zij zich hieronder kort aan 

u voor. 
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Toen er een bericht voorbijkwam op de Parro app waarin gezocht werd naar een nieuw lid voor de 

MR dacht ik; dat is leuk! Ik ben werkzaam als consultant in de financiële sector waar ik met name 

banken help in grote verandertrajecten gericht op wet- en regelgeving en (handels)software imple-

mentatie. Met onze oudste dochter (Eva) in groep 4, zusje (Sofie) in groep 1/2 en broertje (Simon) die 

in januari gaat starten op de Langenoord vind ik het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren 

aan de gang van zaken op school. Niet alleen vanaf de zijlijn, maar vanuit de MR. Een groot deel van 

de ontwikkeling van de kinderen gebeurt op school. Hierin is het beleid dat wordt gevoerd ontzettend 

belangrijk. Omdat de beslissingen die genomen (moeten) worden van invloed kunnen zijn op onze 

kinderen en op de werkzaamheden van alle leerkrachten vind ik het belangrijk dat zowel ouders als 

leerkrachten inspraak hebben op deze beslissingen. De MR maakt dit mogelijk en daar zou ik graag 

een rol in spelen. Doordat ik onderwerpen vanuit verschillende kanten probeer te benaderen denk ik 

een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de MR.    

Leon Vastenburg 
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Goed nieuws, want alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen sinds kort online heel veel leer-

zaams ontdekken! 

Zo kan je gratis oefenen met de materialen van  

Junior Einstein. Geschikt voor alle kinderen, in alle groepen en voor alle 

vakken. Je kunt hiermee de vakken oefenen die je nog uitdagend vindt of 

gewoon lekker leren wat je zelf leuk vindt. Er zijn mogelijkheden voor on-

line oefenen, maar ook om materialen te printen of om uitleg video’s te 

bekijken.   

Het begint natuurlijk met een (gratis!) abonnement op de bibliotheek. Dit 

is eigenlijk iets wat we voor ieder kind aanraden. Naast het lenen van je 

favoriete boeken, tijdschriften en luisterboeken, worden er ook geregeld leuke activiteiten georgani-

seerd in elke bieb. En er zit er altijd wel één bij jou in de omgeving, bij ons zelfs bijna naast de deur!  

Als je lid bent van de bieb, kan je via onderstaande link, kiezen uit één van de verschillende applica-

ties, zoals Junior Einstein. Voor de onder- en middenbouwgroepen vind je er de Voorleeshoek en Be-

reslim, waar prachtige verhalen voorgelezen worden. Ook kan je lezen op Yoleo. Op deze website 

staan verschillende boeken die als luisterboek te beluisteren zijn, terwijl jij meeleest. Voor ieder AVI-

niveau van groep 3 tot en met 8 is er wat te vinden! Voor kinderen die lezen nog een uitdaging vin-

den, is dit echt een uitkomst.  

Kortom, neem een keer een kijkje op:  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-

bronnen-jeugd.html 

Je kan daar inloggen met je bibliotheekpasnummer en het 

wachtwoord van de bieb. Vervolgens kan je kiezen uit heel 

veel verschillende bronnen.  Heel veel succes en plezier met 

alle mogelijkheden!   

VERVOLG MR 

Mijn naam is Marian Aalberts en ik ben moeder van Vera Dammer uit groep 1/2b. Graag wil ik mij de 

komende jaren gaan inzetten voor de medezeggenschapsraad.  

Ik werk als dierenarts/onderzoeker bij een laboratorium en hiervoor heb ik enkele jaren als docent in 

het hoger onderwijs gewerkt. In mijn vrije tijd zwem ik graag (alleen of samen met Vera) en ben ik bij 

de lokale protestantse kerk secretaris van de diaconie, die zich inzet tegen armoede.   

Aangezien kinderen op school acht jonge jaren lang gevormd worden, vind ik het belangrijk dat dit 

voor hen een waardevolle periode is en wil ik hier graag actief aan bijdragen. Als ik plaats mag ne-

men in de MR, wil ik ook uw stem zo goed mogelijk vertegenwoordigen, zodat (naast ieder kind op De 

Langenoord) ook iedere ouder telt!   

Marian Aalberts 

ZOVEEL MEER DAN ALLEEN EEN BIBLIOTHEEKPASJE! 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
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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 

 

 

 

GEZOCHT: LUIZENPLUIZERS! 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
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NIEUWS VAN BUITENAF  

  

UITNODIGING SINT-MAARTEN 

Op donderdag 11 november is het…..  

Sint-Maarten. 

 

 

 

 

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

18.00 uur? Dan lopen we met z’n allen in een lange optocht vol lichtjes en muziek  

richting de kerk. De optocht wordt begeleidt door Muziekvereniging 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 je rechtstreeks naar de kerk toe 

komen. 

 Om 18.30 uur kan je in de Martinuskerk 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 kinderen die het niet zo goed hebben.  

Je kunt denken aan: pakjes drinken, sultana's, liga's, snoepjes, koekjes, speelgoed e.d.  

 

Kom je ook?  

We vinden het heel gezellig als je erbij bent! 

Groeten werkgroep Familievieringen 

 

 

 


