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Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dit moment werken we met de hele school aan het thema ‘Rond 

de wereld’. In alle groepen wordt er aandacht besteed aan een door 

de groep of leerkracht gekozen land of gebied. Het is jammer dat u op 

dit moment niet in de school mag komen, in alle klassen is heel goed te 

zien over welk land zij werken. Via Parro proberen de leerkrachten u 

toch een kijkje te geven in de klas en wellicht heeft uw kind er thuis iets 

over verteld.  

 

Vanaf maandag 16 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 9 november t/m vrijdag 13 november kunt u zich via 

Parro intekenen voor het voortgangs- of adviesgesprek. 

De gesprekken zullen deze keer via Teams plaatsvinden omdat wij het 

aantal volwassen in de school in verband met de coronamaatregelen 

zo veel mogelijk willen beperken. Van de leerkracht ontvangt u via Par-

ro een link. Op het tijdstip van het voortgangs- of adviesgesprek klikt u 

op deze link om deel te nemen, de leerkracht zal u dan toelaten vanuit 

de lobby.  

Ondertussen zijn wij, samen met de activiteitencommissie, gestart met 

de voorbereiding van de vieringen in de decembermaand. Deze vie-

ringen zullen er dit jaar anders uit zien in verband met de maatregelen 

rondom Corona, maar zullen voor de kinderen net zo leuk zijn als vorige 

jaren. 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 

 

 

 

 

 



2 

 

Op woensdag 11 november is het Sint Maarten.  Zoals in de media ge-

adviseerd is, is het niet verstandig om te stimuleren dat de kinderen 

langs de deuren gaan. Normaal lopen we altijd een lampionnenop-

tocht. Dit jaar zullen wij geen lampionnen maken en de optocht gaat 

niet door. 

De Langenoord organiseert een inzamelingsactie voor de voedsel-

bank!  

In het verhaal van Sint Maarten staat de boodschap van het delen 

centraal. Vandaar dat wij de kinderen willen vragen om in de week 

van 9 tot 13 november een onderstaand houdbaar product mee te 

nemen voor de voedselbank: 

* pak rijst 

* pasta 

* aardappelpuree  

* houdbare melk/chocolademelk 

De voedselbank Amersfoort komt de ingezamelde producten ophalen 

en is ontzettend blij met onze actie! 

 

 

AGENDA 

 Maandag 9 november tot vrijdag 13 november:  

inzamelingsactie voor de voedselbank  

 Woensdag 11 november: St. Maarten  

 Donderdag 12 en vrijdag 13 november: Oud papier 

 Vrijdag 13 november: Afsluiting thema 

 16 t/m 20 november: De week van de voortgangsgesprekken 

groep 8: adviesgesprekken 

 Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest Kinderen om 13.00 uur vrij 

 

JARIGEN—GEFELICITEERD! 

6 nov.:  Kaya 

8 nov.:  Owen, Ramon en  

              Eva 

9 nov.:  Roan 

11 nov.: Ronen 

12 nov.: Owen 

13 nov.: Belle 

14 nov.: Meester Ruben 

16 nov.: Fynn 

17 nov.: Charlie 

20 nov.: Jade en Santino 

ST. MAARTEN; SAMEN DELEN OP DE LANGENOORD 

NIEUW OP SCHOOL 

 

Sven en Liz zijn op 

school gestart. 

Ze zitten in groep 1-2b 

bij juf Suzanne en juf Ilse. 

Wij wensen Sven en Liz 

veel plezier op school  
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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 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

In verband met de organisatie van de komen-

de schooljaren verzoeken wij u broertjes en 

zusjes ruim op tijd aan te melden. 

Heeft u dit nog niet gedaan? 

U kunt bij de administratie een aanmeldfor-

mulier vragen. 

HEEFT U BROERTJES EN ZUSJES AL AANGEMELD? 

Yorden uit groep 5 heeft zondag 1 november z’n 

Eerste Heilige Communie gedaan. 

Deze stond afgelopen voorjaar gepland maar 

ging vanwege Corona niet door. 

 

Ondanks dat de viering een andere  

invulling heeft gekregen heeft Yorden  

enorm genoten.  

Lauren, Lasse, de opa’s en oma’s konden mee-

luisteren via de kerkradio. 

Gefeliciteerd Yorden! 

Er liggen ontzettend veel gevonden voorwerpen 

in de bak. Mist uw zoon/dochter een jas, vest, trui, 

sleutel, gym-

schoenen, 

broodtrommel, 

enz. Kom kijken 

in de bak voor 

gevonden voor-

werpen. 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

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

