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Beste ouders/verzorgers, 

Komende week gaat u met de leerkracht in gesprek over de ontwik-

keling van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij 

het onderwijsleerproces. U draagt met uw onderwijsondersteunend 

gedrag bij aan het schoolsucces van uw kind. Intern volgen wij de 

kinderen nauwgezet. De leerkracht doet dat middels dagelijks werk, 

observaties, toetsen en gesprekken met het kind om zo continu af te 

kunnen stemmen op wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen 

leren en ontwikkelen. Op schoolniveau volgen wij de kinderen en de 

groepen ook. In deze periode voeren de leerkrachten bijvoorbeeld 

allemaal een groepsbespreking  met de intern begeleider. ‘Waar 

staan de kinderen nu en wat hebben ze nodig om de gestelde doe-

len te kunnen bereiken?’ Dit is continu de vraag die we met elkaar 

beantwoord willen hebben. In het gesprek met u en uw kind (in de 

hogere groepen) kunnen we zo samenwerken aan schoolsucces. 

 

Dagelijks wordt er door betrokken ouders en kinderen gezorgd voor 

een veilige oversteek aan de Zevenhuizerstraat. Om kinderen veilig te 

laten oversteken hebben we nog steeds ouders nodig. Als er onvol-

doende hulp is, dan kunnen we op een gegeven moment niet meer 

brigadieren, want de tijd die de huidige ouders erin steken wordt 

steeds meer vanwege het tekort aan hulp.  

Dus wilt u de kinderen veilig laten oversteken? Meld u zich dan bij  

Edwin Teepe emailadres: edwinteepe@planet.nl. 

Vandaag wordt de school in Sinterklaassfeer gebracht door actieve 

ouders. We kijken reikhalzend uit naar de komst van de Goed Heilig-

man, veel plezier zaterdag! 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

16 november: Fynn 

20 november: J 

ade en Santino 

21 november:  

Gwenn en Siem 

Juf Sandra 

23 november:  

Keano en Pepijn 

24 november:  

juf Nanda—groep 4 

26 november: Luna 

28 november: Evi en Fynn 

29 november: Amber 

30 november: Nova 

Op 5 november hebben we een MR vergadering gehad die in het te-

ken stond van het schoolplan voor de komende 4 jaar. Zoals in het 

Lange Oortje van 2 november aangegeven, waren naast de ouders 

die zitting hebben in de MR, ook alle overige ouders uitgenodigd om 

hun input te geven. We vinden het namelijk belangrijk dat het een ge-

dragen schoolplan wordt, waar iedereen zich in herkent. Onderwijs 

maken we namelijk niet alleen vanuit de schoolleiding en de leer-

krachten, maar dat maken we samen! Samen met ouders, kinderen en 

vele andere partijen. Het was fijn dat verschillende ouders op de uitno-

diging in zijn gegaan, waardoor we de dialoog met een bredere ou-

dervertegenwoordiging hebben kunnen voeren.  

 

Aan de hand van een filmpje hebben we gesproken over de koers van 

de KPOA (kijk hier voor een filmpje: https://www.youtube.com/watch?

v=tOpeSK5rmTw&t=1s). Daarna hebben gekeken naar de unieke ken-

merken van De Langenoord, welke we zeker moeten behouden en 

moeten inzetten in de toekomst. Tot slot hebben we stil gestaan bij de 

dingen waarvan we vinden dat hier nog verbetering mogelijk is. Zeker 

als je richting de toekomst passend onderwijs wilt kunnen blijven bie-

den, waarin ieder kind telt!  

 

Eén van de zaken waar we het unaniem over eens waren bij de unieke 

kenmerken is de sfeer die er heerst op school. Deze wordt door de 

aanwezige ouders, leerkrachten en schoolleiding als veilig, open en 

rustig getypeerd. Een goede omgeving waarin de kinderen, maar ook 

de leerkrachten, zich kunnen ontplooien. Ook de wijze waarop De Lan-

genoord invulling geeft aan 'Ieder kind telt' wordt als heel positief erva-

ren. Er is aandacht voor alle 'ondersteuningsniveaus' en er wordt geke-

ken naar de mogelijkheden en de kansen die er zijn. Bij de punten die 

beter kunnen kwam duidelijk naar voren dat de ingezette weg om de 

'doorgaande leerlijn' te verbeteren doorgepakt mag worden. We kun-

nen nog minder 'van jaar naar jaar' werken en nog beter aansluiten bij 

de individuele behoeftes van de kinderen, zodat kinderen zich kunnen 

ontwikkelen in een ononderbroken lijn. Ook de aandacht voor creatie-

ve vakken mag groter.  

We hebben ook uitgebreid gesproken over de betrokkenheid van ou-

ders. Hoe kunnen we nog meer samen vorm geven aan onderwijs? We 

hebben hier geen pasklare antwoorden voor gevonden, maar heb-

ben wel iets 'aan gezet' waar we de volgende MR vergadering (21 ja-

nuari) weer op doorpakken!  

NIEUWS VANUIT DE MR 

https://www.youtube.com/watch?v=tOpeSK5rmTw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tOpeSK5rmTw&t=1s
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Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

Wie wij zijn? 

Jim, Ryan, Owen, Joris, Brandy, Made-

lief, Saar en Sophie zijn een leerlingen-

raad begonnen. 

Wat doen wij? 

We hebben altijd gehad dat de leraren alles besloten, dus kwamen 

we op het idee om een leerlingenraad te beginnen.  

Er is een ideeënbus, die staat op het bankje in de 

keuken. Daar kan je ideeën in doen. Het moeten 

geen onmogelijke ideeën zijn zoals: een achtbaan. 

We denken mee en lossen problemen op. 

Groeten, De Leerlingenraad 

 

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 

* Vrijdag 19 juli 2019 

ook te lezen op onze website 

AGENDA

LEERLINGENRAAD 

Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd om aan te schuiven en 

mee te praten! Tegen die tijd zullen we de uitnodiging weer via het 

Lange Oortje verspreiden. Alle data en onderwerpen van de MR ver-

gaderingen zijn ook te vinden op de website van De Langenoord.  

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht, mail ze dan naar 

mrdelangenoord@kpoa.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.delangenoord.nl/


ZIN OM TE ZINGEN?  

NIEUWS VAN DE HOOGLANDSE WINTERSFEREN 

Het lijkt nog ver weg, maar over 5 weken vindt Hooglandse Wintersfe-

ren weer plaats in en rond de Sint Martinuskerk.  

 

Voor de aankleding van dit sfeervolle winterse evenement, zijn we 

nog op zoek naar lege Olvarit potjes.  

Kunnen jullie ons hier aan helpen?  

In de hal van school, staat een doos waar ze in gezet kunnen worden. 

Vergeten jullie niet op vrijdag 14 december even om het hoekje van 

de school te kijken? 

 

Dank je wel namens de organisatie! 

Hooglandse Wintersferen 

 

 

 

Zin om te zingen met leerlingen van school? 

Vrijdag 14 december zullen wij, De Lan-

genoord, onze bijdrage leveren aan de Hoog-

landse Wintersferen. Dit doen wij  in de vorm 

van wensen voor in de wensboom en liedjes 

gezongen door een heus kinderkoor. Met kin-

deren 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 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 Wintersferen. 

Aanmelden mag bij de eigen leerkracht of  

bij Anouk! 



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 

SFEERFOTO’S 

 

In groep 4-5 gingen de kinderen uilenballen uitpluizen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groep 6 hebben de kinderen gewerkt aan 

een leuke opdracht. 

 

De opdracht was om in tweetallen een dia-

mantgedicht te schrijven. Doel van de les was 

het oefenen met woordsoorten. In onze nieuwe 

methode gaat het niveau behoorlijk vlot om-

hoog. De kinderen konden met deze opdracht 

oefenen met het zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord, werk-

woorden en tegengestelde woorden. De kinderen zijn heel fanatiek aan de 

slag gegaan en hebben de woorden op de computer getypt (en daarbij 

geleerd hoe je de lettergrootte verandert en de pagina-indeling aanpast). 

Uiteindelijk hebben zij de woorden op een groot vel papier geplakt en ziet 

het er echt uit als een gedicht!  

 

 

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

