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Schooljaar 2021-2022 

19 november| nummer 06 
Kbs De Langenoord 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

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

bij het voortgangs- of adviesgesprek.  

  

Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen meegedaan aan het pro-

gramma van Streetwise, dit zijn speciale verkeerslessen voor kinderen 

van de basisschool. Er waren verschillende activiteiten passend bij de 

leeftijd en ontwikkelfase van de kinderen.  

De school is inmiddels gezellig versierd voor de Sinterklaasperiode.  

Dinsdag 30 november mogen de kinderen uit groep 1/2/3 ’s avonds 

naar school komen in hun pyjama om gezellig samen Sinterklaasliedjes 

te zingen. Vrijdag 3 december zullen wij het Sinterklaasfeest met elkaar 

vieren. Alle kinderen zijn 13.00 uur vrij. 

Helaas hebben we de afgelopen week te maken gehad met meerde-

re positief geteste leerlingen en zieke collega’s. Verder in de Lange 

Oortjes gaan we hier verder op in. 

We wensen u een fijne Sinterklaasperiode, blijf gezond. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther 
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NIEUW OP SCHOOL 

Jurre en Djoëlle zijn gestart 

op school. 

Zij zitten in groep 1-2B bij  

juf Suzanne en juf Rianne 

Welkom allemaal. 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 

 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

20 nov.: Santino 

21 nov.: Gwenn en Siem 

22 nov.: Roos 

24 nov.: Juf Nanda 

26 nov.: Luna 

27 nov.: Juf Ashanti 

28 nov.: Evi en Max 

29 nov.: Timo 

30 nov.: Thijs 

 1 dec.: Wesley 

 2 dec.: Milena, Luc en 

               Philip 

 

 
 

 

 

 

We kunnen er niet omheen; we zitten weer midden in een Coronagolf 

en dat betekent ook voor ons dat we weer te maken (kunnen) krijgen 

met positief geteste leerlingen en collega’s. Het zal voor u en ook voor 

ons weer de nodige onrust meebrengen en dat frustreert enorm. Om 

voor elkaar goed te blijven zorgen, willen we hieronder nog even dui-

delijk schetsen wat we van elkaar mogen verwachten. 

Als uw kind/ een collega klachten heeft die gerelateerd zijn aan Covid 

blijft hij/ zij thuis en laat zich liefst zo snel mogelijk testen. Tot de uitslag er 

is, blijft diegene thuis. Mocht u uw kind niet willen laten testen, vragen 

we u uw kind thuis te houden tot het minstens 24 uur geheel klachtenvrij 

is. We begrijpen dat er ook andere virussen ronddwalen, maar we kun-

nen geen onnodige risico’s lopen, omdat het dan zo’n grote groep 

kan treffen. Daarvoor vragen we uw begrip. 

Omdat de huidige invalpool zo goed als leeg is, kan het voorkomen 

dat we een groep vragen thuis te blijven. Natuurlijk kijken we altijd of 

we intern voor oplossingen kunnen zorgen, maar die spoeling wordt 

steeds dunner. Ook onze collega’s werken al een hele tijd onder onge-

wone druk. 

Wij zullen ondertussen alert blijven op onze 1,5 meter afstand en het 

voldoende ventileren van de ruimtes in school. Omdat we in een ouder 

gebouw zitten, betekent dat helaas ook dat het in school een stuk kou-

der voelt. Houdt u hierbij alstublieft rekening mee bij de kledingkeuze 

van uw kind. Geef gerust een extra dikke trui mee. 

Als bijlage treft u de meest actuele beslisboom aan. Naar verwachting 

zal er binnenkort een geüpdatete versie hiervan verschijnen. Uiteraard 

zullen we die dan alsnog verspreiden. Laten we met z’n allen de schou-

ders er weer onder zetten en hopen dat we hier gauw doorheen zijn. 

Begin dit schooljaar is Marlou bij ons gestart als vakleerkracht bewe-

gingsonderwijs voor de groepen 2/3 t/m 8. Vanaf volgende week zal 

Marlou ook bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1/2 op vrij-

dagmiddag in de speelzaal op school. We zijn hier erg blij mee! 

CORONA 

BEWEGINGSONDERWIJS 

BABYNIEUWS 

 

Jolien is afgelopen maandag bevallen van haar zoontje Jonas. Alles 

gaat goed met hen. We wensen Jolien en haar gezin een fijne kraam-

tijd en alle geluk en gezondheid. 



WERKZAAMHEDEN RONDOM DE SCHOOL 
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AGENDA 

 

30 november,  

17.30-18.00 uur: Voor leer-

lingen van groep 1 t/m 3: 

pyamazingen en schoen-

zetten 

 

3 december:  

Sinterklaasfeest,  

alle kinderen zijn  

13.00 uur vrij 

 

8 december, 14.30 uur: 

Type examen voor de  

kinderen die deelnemen 

aan computertypen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen week hebben wij een gesprek gehad met Dura Vermeer en 

de klankbordgroep Engweg. We hebben gesproken over de werk-

zaamheden en de verkeersveiligheid rondom de school. Op dit mo-

ment zijn de werkzaamheden aan de achterkant van de school bijna 

klaar. Na de kerstvakantie zullen de werkzaamheden aan de voorkant 

van de school starten. Wij hebben het ontwerp van de Kerklaan gezien 

en zijn hier erg enthousiast over. Voor de school wordt er een speciaal 

attentiegebied aangelegd met een andere kleur en bestrating, dit zal 

bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom de school. Ook komt er 

een kiss en ride strook. De verwachting is dat de werkzaamheden half 

maart klaar zijn. 

Bedankt ouders voor het versieren van de school in Sin-

terklaassfeer. 

De school ziet er gezellig uit. 

SCHOOL IN SINTERKLAASSFEER! 

LUIZENZAKKEN 

Graag herinner ik jullie eraan dat sommige kinderen 

hun luizenzak nog thuis hebben of zelfs niet meer heb-

ben. De temperaturen buiten zijn inmiddels gedaald. 

De winterjassen worden weer aangetrokken en opge-

hangen aan de kapstokken en de luizen vinden dan 

gemakkelijk hun weg.  

Mocht bekend zijn dat er geen luizenzak meer is, dan 

wil ik jullie vragen om een nieuwe aan te schaffen. Ze zijn eventueel 

voor 5 euro ook bij Rita te verkrijgen. Corona is al genoeg wat ons be-

treft, we willen echt voorkomen dat we ook nog een luizenuitbraak  

krijgen.  

WIE HELPT ONS? 

Welke ouder zou voor ons een keer naar de Rova willen rijden om oud 

materiaal en spullen weg te brengen? Wel handig als u een aanhang-

wagen heeft.  

Graag telefonische reactie of via emailadres: langenoord@kpoa.nl 
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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 

Aan het eind van de vorige lockdown zijn veel vrijwilligers enthousiast 

begonnen aan de voorbereidingen van het evenement op  

10 december. Een nieuwe opzet en indeling gericht op de regelgeving 

van Covid-19 met een vaste looproute, waardoor wij de risico’s op be-

smetting tot een minimum zouden kunnen beperken. 

De vergunning van de gemeente Amersfoort was inmiddels binnen. Tot 

zover liep de organisatie op rolletjes. 

 

Afgelopen vrijdag, 12 november, heeft het kabinet besloten dat alle 

evenementen van 13 november tot 4 december 2021 na 18.00 uur  

verboden zijn. Wat de beslissing hierna wordt, blijft onzeker. 

 

Het bestuur van de Hooglandse Wintersferen heeft met pijn in het hart 

daarom besloten dat het evenement in 2021 geen doorgang kan vin-

den omdat de situatie te onzeker is en de financiële risico’s te groot 

zijn. 

 

Wij danken alle vrijwilligers, muzikanten, kraamhouders, sponsors en 

horeca voor het vertrouwen en hun inzet. 

 

Van deze gelegenheid maken wij tevens gebruik om kenbaar te ma-

ken dat wij op zoek zijn naar nieuwe bestuurs- en organisatieleden. 

Draagt u de Hooglandse Wintersferen een warm hart toe en wilt u hel-

pen mail dan naar: info@hooglandsewintersferen.nl 

 

Tot volgend jaar 

Het bestuur van Stichting De Hooglandse Wintersferen 

OPBRENGST KINDERBOEKENWEEK 

HOOGLANDSE WINTERSFEREN GAAT NIET DOOR! 

 

Dank je wel voor deze 

mooie bijdrage. Wij 

gaan mooie boeken 

kopen voor onze 

schoolbibliotheek. 

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

