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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De eerste week na de herfstvakantie zit er al weer op. Het was een kor-

te week omdat wij maandag en dinsdag met het team op tweedaag-

se waren. We hebben deze twee dagen doorgebracht op Netl, een 

fijne buitenplaats in Kraggenburg. Maandag zijn wij aan de slag ge-

weest met effectieve communicatie en samenwerking met behulp van 

het Process Communication Model. Dinsdag zijn we onderwijsinhoude-

lijk aan de slag gegaan met verschillende onderdelen uit ons jaarplan. 

Zo hebben we een training gehad over het hebben van hoge ver-

wachtingen; een beredeneerd rekenaanbod bij het jonge kind en het 

inzetten van het expliciete directe instructiemodel bij rekenen in de 

groepen 4 t/m 8. 

 

Woensdag hebben we op 

school stil gestaan bij Aller-

zielen. We hebben stilge-

staan bij allen die niet meer 

bij ons zijn en bij alle mensen 

die onze steun en troost kun-

nen gebruiken. De kinderen 

konden een hartje of sterre-

tje versieren en neerleggen 

bij de thematafel. 

Aankomende maandag 

kunt u zich via Parro inschrij-

ven voor de voortgangsge-

sprekken. Meer informatie 

hierover vindt u verderop in 

deze Lange Oortjes. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Colinda en Esther  
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Het duurt nog even, maar met ingang van het nieuwe schooljaar  

(2023-2024) gaat Dribbel een peuteropvang en een BSO starten bij ons 

in het gebouw. Dribbel is een kleinschalige organisatie uit Hoogland be-

staande uit een kinderdagverblijf en twee BSO-locaties met een peuter-

opvang. 

We kijken uit naar deze samenwerking en zijn samen met Dribbel aan 

het kijken hoe we deze samenwerking verder zullen vormgeven. 

Dit betekent ook dat we afscheid nemen van Ska. Per 1 augustus 2023 

zullen zij geen gebruik meer maken van de lokalen bij ons in het ge-

bouw.  

We kunnen ons goed voorstellen dat dit vragen bij u oproept.  

Dribbel zal u verder informeren (o.a. over de vooraanmelding) wanneer 

zij in kaart hebben gebracht hoe zij de locatie binnen de Langenoord 

precies vorm gaan geven. Ook zullen zij binnenkort aansluiten bij een 

koffie uurtje, zodat u kennis kunt maken met Dribbel en vragen kunt stel-

len. Mocht u al meer willen weten over Dribbel kijk dan op 

www.dribbel.info.  

Ska zal de ouders van de kinderen die nu naar de BSO van Ska gaan 

informeren over de BSO-mogelijkheden komend schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 5 nov.: Fenna en Levi 

 8 nov.: Eva en Owen 

 9 nov.: Roan 

11nov.: Ronen 

12 nov.: Owen 

13 nov.: Belle 

14 nov.: Jurre 

16 nov.: Djoëlle 

17 nov.: Charlie 

 

  

GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

 

 

AANKONDIGING SAMENWERKING DRIBBEL 

NIEUW OP SCHOOL 

Casper is 2 november gestart 

op school in groep 6 bij juf  

Femke en juf Anouk 

 

Wij wensen Casper veel ple-

zier op school. 

VOORTGANGSGESPREKKEN 

Vanaf maandag 14 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 ontwikke-

ling van uw kind, daarom spreken we graag alle ouders/verzorgers. 

Vanaf maandag 7 november 9.00 uur t/m woensdag 9 november 17.00 

uur kunt u zich via Parro intekenen voor het voortgangs- of adviesge-

sprek. 

VOORTGANGSGESPREKKEN EN RAPPORT, HOE ZIT HET OOK ALWEER? 

Bij het eerste voortgangsgesprek verwachten wij alle ouders om te pra-

ten over de ontwikkeling van hun kind. Eind februari wordt u via het rap-

port schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind, de ge-

sprekken zijn dan op uitnodiging van de leerkracht of naar behoefte 

van de ouders. In april verwachten wij weer alle ouders tijdens het 

voortgangsgesprek. Eind juni wordt u weer schriftelijk geïnformeerd via 

het rapport, de gesprekken zijn dan weer op uitnodiging van de leer-

kracht of naar behoefte van de ouders. 

http://www.dribbel.info
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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 

Op pagina 4 vindt u een  uitnodiging voor het jaarlijks webinar van  

ABC op 14 november. 

Like en Cancel. Een interactief webinar over hoe je kind het leuk houdt 

op social media. 

U kunt zich aanmelden via de website van ABC. Deelname is gratis. 

 

WEBINAR ABC OVER SOCIAL MEDIA   

AGENDA 

Maandag 7 november 19.30 uur tot 20.30 uur: 

Informatieavond groep 8: proces van basisschool naar VO 

Vrijdag 11 november om 13.45 uur tot 14.15 uur:  

Optocht St. Maarten 

Vanaf maandag 14 november:  

De week van de voortgangsgesprekken en adviesgesprekken groep 8 

BEDANKT VOOR JULLIE HULP 

11 NOVEMBER IS HET SINT-MAARTEN 

Op vrijdag 11 november is het Sint-Maarten. De groepen 1 tot en met 4 

gaan een lampion maken om de Sint-Maarten optocht te lopen.   

 

Graag uiterlijk 8 november de lampion-

nenstok meegeven.  

Alvast dank!   

 

We lopen 11 november vanaf 13.45 

uur  via de Kloosterlaan Leo's Oord in en 

komen ook via de Kloosterlaan weer te-

rug.  

Gezellig als u komt kijken!  

Vrijdagochtend voor de herfstvakantie hebben veel ouders de tuin  

winterklaar gemaakt en bolletjes in de grond gepoot.  

Dank je wel allemaal. Wij zijn er blij mee en gaan in het voorjaar  

heerlijk van de bolletjes genieten.  

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
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 UITNODIGING SINT MAARTEN 

 

 

  

  

Op vrijdag 11 november is het…..  

Sint-Maarten   

 

 * Komen jullie met je lampion naar de parkeerplaats aan de Sportlaan in  

    Hoogland om 18.30 uur? 

  Dan lopen we met z’n allen in een lange optocht vol lichtjes en muziek richting  

  de St. Martinuskerk. De optocht wordt begeleid door Muziekvereniging Sint  

  Caecilia.  

  Route: Sportlaan; re Engweg; li Lindenlaan; re Acacialaan; li Plataanweg;  

  re Berkenlaan; re Kerklaan.  

  Let op! Als het hard regent gaat de optocht niet door en kan je rechtstreeks  

  naar de kerk toe komen. 

 * Om 19.00 uur kan je in de Martinuskerk luisteren en kijken naar het verhaal  

  van Sint Maarten en meezingen met het kinderkoor.  

 * De Voedselbank. Om te laten zien dat wij net als Sint-Maarten ook aan anderen  

  denken, zamelen we eten en spullen in voor kinderen die het niet zo goed  

  hebben. Je kunt denken aan: pakjes drinken, sultana's, liga's, snoepjes, koekjes,  

  speelgoed e.d.  

Kom je ook? We vinden het heel gezellig als je erbij bent! 

Groeten werkgroep Familievieringen 

Sint Martinuskerk Hoogland 

NIEUWS VAN BUTENAF: UITNODIGING SINT MAARTEN 
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