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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat fijn dat we de meeste van u afgelopen week hebben gesproken 

bij het voortgangs- of adviesgesprek.  

 

Vorige week hebben wij met elkaar het schoolbrede thema ‘Rond de 

wereld’ afgesloten. De kinderen hebben in tweetallen een bezoekje 

gebracht aan de verschillende landen. Helaas kon u hierbij niet aan-

wezig zijn, via Parro heeft u een filmpje ontvangen zodat u kon zien 

wat de verschillende groepen de afgelopen weken hebben gedaan. 

Dit schoolbrede thema komt voort uit de ambities van ons schoolplan. 

We hebben de ambitie om in alle groepen met een thematisch geïn-

tegreerd aanbod te werken op het gebied van natuur en techniek, 

ruimte en tijd en kunstzinnige oriëntatie. Dit jaar zullen we twee keer 

een schoolbreed thema organiseren op basis van onderzoekend en 

ontwerpend leren. 

 

We merken dat wij u de afgelopen weken veel berichten via Parro 

hebben gestuurd rondom Corona. Vanaf volgende week zullen wij u 

alleen nog informeren via Parro als uw kind in contact is geweest met 

iemand die positief getest is. We willen u nogmaals vragen alert te blij-

ven op gezondheidsklachten bij uw kind en gezin en ons op de hoogte 

te brengen als de situatie daarom vraagt. 

We wensen de gezinnen die te maken hebben met Corona, veel  

sterkte en beterschap toe. 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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Mist u een fietssleutel van uw 

zoon/dochter? 

 

Deze sleutels hangen al  ver-

schillende maanden op het 

bord van gevonden sleutels. 

 

We laten de sleutels hangen 

tot donderdag  

26 november, daarna doen 

we ze weg. 

AFSCHEID JUF ILSE  -  GROEP 1-2B 

Ilse heeft een nieuwe uitdaging gevonden en zal per 1 januari starten 

op de Montessorischool in Bilthoven. Dit betekent dat vrijdag 18 de-

cember de laatste werkdag van Ilse op de Langenoord zal zijn.  

Na de kerstvakantie zal Rianne op woensdag, donderdag en vrijdag 

voor groep 1/2b staan. Pamela zal de rest van het schooljaar in groep 

4/5 blijven werken.  

We willen Ilse bedanken voor haar bevlogen inzet de afgelopen jaren 

en wensen haar veel plezier op haar nieuwe werkplek. 

GEVONDEN SLEUTELS 

JARIGEN—GEFELICITEERD! 

20 nov.: Jade en Santino 

21 nov.: Gwenn en Siem 

22 nov.: Roos 

24 nov.: Juf Nanda 

26 nov.: Luna 

28 nov.: Evi en Max 

1 dec.:  Wesley en 

              juf Bernadette 

2 dec.:  Milena, Luc, Philip  

              en Mart 

 

 

 

AGENDA 

INZAMELINGSACTIE 

DE VOEDSELBANK 

Wij willen u bedanken 

voor het inleveren van 

alle producten. De 

voedselbank is ontzet-

tend blij met deze actie.  

 

 Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest Kinderen om 13.00 uur vrij 

 Donderdag 17 december: Kerstviering Kinderen om 13.00 uur vrij 

 21 december t/m 2 januari: Kerstvakantie 
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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 

SCHOOL IN SINTERKLAASSFEER 

Wat ziet de school er gezellig uit met de versiering van Sinterklaas.  

Er hangen en staan door de hele school mooie ingepakte cadeautjes.  

Bedankt voor het versieren, Pieten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Knutselwerkje 

   groep 1-2A  

Neemt jouw kind zelf het roer in handen als een echte kleine kapitein? 

  

Als jonge kinderen naar school gaan, moeten ze allerlei taken uitvoe-

ren die niet alleen een beroep doen op hun denkvermogen, maar ook 

op concentratie, plannen, samenwerken en zelfstandigheid. Deze 

vaardigheden – ook wel zelfsturing genoemd – hebben ze als volwas-

sene hard nodig. 

  

Ska Kinderopvang organiseert een webinar over zelfsturing bij kinderen. 

Het gaat om aansturing door het kind zélf en inzicht in zijn of haar eigen 

handelen. Hierdoor wordt het kind ‘eigenaar’ van zijn eigen gedrag en 

neemt het als kleine kapitein zelf het roer in handen. 

  

Wil jij dinsdag 24 november om 20.00 uur echt de diepte in én de zelf-

sturing van jouw kind(eren) stimuleren? Meld je aan door te e-mailen 

naar communicatie@ska.nl en dan gaan Joyce en Loes, pedagogisch 

specialisten en interne trainers bij Ska, jou helpen! 

UITNODIGING SKA 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
mailto:communicatie@ska.nl

