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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Vanmiddag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een 

hele mooie Voorleeswedstrijd. Wat een voorleestoppers hebben we 

toch op onze school!  

Aankomende week is er  veel gelegenheid voor u om in de school te 

kijken en elkaar te ontmoeten.  Op maandag en donderdag mag u om 

8.20 uur mee de klas in van uw kind. Daarna kunt u in de keuken aan-

sluiten bij het koffie-uurtje. Hierbij kunt u in gesprek met ons en aange-

ven wat u dit jaar nog meer zou willen bespreken tijdens de koffie-

uurtjes. Woensdagmiddag is de afsluiting van ons schoolbrede thema. 

U bent hierbij van harte welkom vanaf 13.45 uur. Vrijdag is er een  

tuinochtend, hiervoor zijn wij nog op zoek naar handige ouders met 

groene vingers. In deze Lange Oortjes leest u hier meer over.  

In de afgelopen weken hebben bijna alle groepen een activiteit ge-

daan die georganiseerd is door Kunstkeien.  Op deze manier maken 

leerlingen kennis met kunst en cultuur in hun eigen culturele omgeving. 

Kunstkeien bestaat uit twee onderdelen: maak het mee en maak het 

zelf. Leerlingen bezoeken verschillende musea en theaters in de stad en 

gaan actief aan de slag met een kunstactiviteit op school.  

Het team heeft de afgelopen weken verschillende trainingen gevolgd 

over de nieuwe rekenmethoden.  We maken gebruik van Semsom (in 

groep 3) en Getal en Ruimte Junior (in groep 4 t/m 8). Daarnaast zetten 

we de methode Bareka en de methode Rekensprint Online in  ter ver-

betering van de basisvaardigheden en het automatiseren.  Juf Peet en 

juf Yvette houden zich bezig met de ondersteuning op het gebied van 

rekenen voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Gedurende dit jaar zullen 

we u op de hoogte houden van  ontwikkelingen en acties op het ge-

bied van het rekenonderwijs, omdat dit één van de speerpunten is van 

ons jaarplan.  

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Colinda en Esther  
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Vrijdag 21 oktober is het tuinochtend. 

Wij zoeken handige ouders die ons 

deze ochtend willen helpen met 

snoeien, onkruid wieden, vegen en 

andere klusjes rondom het groene 

plein.   

We starten om 09:00 uur en zijn klaar 

om 11:30 uur. Natuurlijk zorgen wij 

voor een lekker kopje thee of koffie 

met iets lekkers.   

Heeft u thuis zelf tuingereedschap? Dan kunnen we dat op deze dag 

goed gebruiken!  

Wil je helpen? Graag even mailen naar: j.bijvank@kpoa.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 8 okt.: Mike 

15 okt.: Luuk 

16 okt.: Bram en Rozalin 

20 okt.: Nienke, Sven en Eva 

22 okt.: Levi 

23 okt.: Vajèn 

24 okt.: Juul 

25 okt.: Liz 

26 okt.: Ellis 

27 okt.: Romay 

28 okt.: Esther 

29 okt.: Matthias en Senn 

30 okt.: Maxx, Zarah en Liz 

31 okt.: Robin en Stan 

 2 nov.: Teun, Noud en Tijn 

 3 nov.: Pippa 

  

GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

 

OUDERHULP TUINOCHTEND 

 

HELPT U MEE SPAREN VOOR ONZE SCHOOLBIEB? 

 

SPAART U MEE? 

De kassabonnen kunt u 

nog inleveren tot  

5 november.  

Maandag 31 oktober organiseert Skillz United de studiedag. 

Wilt u hier gebruik van maken? Voor meer informatie, zie pagina 4. 

 

 

 

 

 

DOE JE MEE AAN DE STUDIEDAG  

VAN SKILLZ UNITED? 
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad en   

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

Vanmiddag hebben we de Kin-

derboekenweek afgesloten  met 

de volgende voorleestoppers:  

Berbeli (gr. 5), Olivia (gr. 3/4),  

Jesse (gr. 1/2A), Roan (gr.8),  

Jort (gr. 4), Tess (gr. 1/2B),  

Davide (gr. 7), Quinn (gr. 3),  

Levi (gr. 6), Noa (gr.1/2C),  

Fem (gr.7/8) en Yuna (gr.5/6).  

Van alle toppers heeft Yuna  

gewonnen.  

Gefeliciteerd! 

VOORLEESWEDSTRIJD KINDERBOEKENWEEK 

AGENDA 

Maandag 17 oktober  van 8.20 tot 8.45 uur: 

Ouders mogen kijken in de klas (zie voorwoord) 

Woensdag 19 oktober, 13.45 uur:  

Afsluiting Kinderboekenweek 

Donderdag 20 oktober van 8.20 tot 8.45 uur: 

Ouders mogen kijken in de klas (zie voorwoord) 

Vrijdag 21 oktober van 9.00 uur tot 11.30 uur:  

Tuinochtend voor  ouders 

22 t/m  28 oktober: Herfstvakantie  

Maandag 31 oktober en Dinsdag 1 november:  

Studiedagen, Alle kinderen vrij 

Woensdag 2 november 

Allerzielen 

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


 

 


