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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren hebben de kinderen genoten van een fantastisch Sinterklaas-

feest! Sinterklaas had tijd gevonden om de Langenoord te bezoeken en 

als je Hoogland bezoekt, doe je dat met passend vervoer. Op de hooi-

balen achter de tractor arriveerde Sint in de Kerklaan. Hij werd toege-

zongen door Zingpiet en alle kinderen. In zijn drukke programma maakte 

hij tijd voor alle groepen van de Langenoord. Bedankt Sinterklaas en  

pieten! En speciale dank aan de Sinterklaascommissie die de organisatie 

van deze feestelijke dag heeft verzorgd. 

 

De eerste Adventzondag is al geweest, met de kinderen bereiden we 

ons de komende weken voor op het kerstfeest. Donderdag 19 decem-

ber vieren we met alle kinderen en u het kerstfeest in de prachtige Sint 

Martinuskerk. In de aanloop naar kerst besteden wij extra aandacht aan 

de mensen om ons heen. De kinderen van de Langenoord gunnen alle 

kinderen een fijne kindertijd en daarbij hoort een verjaardagsfeest.  

Daarom hebben zij zelf gekozen om te doneren aan Stichting Jarige job. 

Via de verkoop van chocolaatjes kunt ook u bijdragen aan dit  

goede doel. Tevens staat er vanaf maandag een bus in de hal waarin u 

kunt doneren. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

 

Denkt u eraan om de bestelformulieren en het geld voor Stichting Jarige 

job uiterlijk maandag 9 december in te leveren bij de leerkracht? 

 

 

 

. 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

8 december:  Loïc 

10 december: Marit 

11 december: Dylano en  

                          juf Alinda 

14 december:  juf Marieke 

15 december:  Chen en  

                           Amarins 

20 december: Tess 

 

 

 

AGENDA 

Woensdag 11 december: 

14.30 uur: type-examen  

Donderdag 12 december  

t/m vrijdag 13 december 

10.00 uur: Oud papier 

Donderdag 19 december: 

13.00 uur : alle kinderen vrij 

17.45 uur -18.45 uur Kerst- 

viering in de kerk 

Overige informatie volgt. 

Kerstvakantie:  

23 december t/m 3 januari 

2020  

De volgende Lange Oortjes 

ontvangt u vrijdag  

20 december 2019 

 

 

BOEKEN VOOR DE SCHOOLBIEB 

Juf Hedy heeft 19 oktober 

een zoon Jorn Mathijs ge-

kregen. 

Wij feliciteren Hedy, Tom 

en Zoë met de geboorte 

van Jorn Mathijs. 

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober kon-

den kinderen een kinderboek bij de Bruna ko-

pen en de kassabon(nen) inleveren op 

school.  De Bruna Hoogland heeft alle kassa-

bonbedragen na inlevering bij elkaar opge-

teld en ons een waardebon gegeven van € 

54,- om te besteden aan nieuwe boeken.  

Daarnaast zijn zij zo lief geweest om ook nog 

eens vier extra boeken gratis cadeau te ge-

ven.  

Ouders, kinderen en de Bruna; bedankt voor 

het meedoen aan deze actie. We hebben er 

weer een aantal prachtige boeken bij!  

GEFELICITEERD JUF HEDY  

DAGJE ESCAPEROOM EN LEGOSTUDIO GROEP 7 

We mochten 25 november  naar de escaperoom en de legostudio, 

omdat we op school een escapebox hadden geopend. We moesten 

daarvoor wel een paar raadsels oplossen. Maar in de box zaten nog 

meer raadsels, maar het is gelukt. 

Het doel van de escaperoom was om de kat Mittens te redden die 

een prijs had gewonnen als beste kat. Er waren een paar opdrachten 

je moest wel een paar onderdelen kennen voor de escaperoom infor-

matie vaardigheden, computional thinking, mediawijsheid, IST basis-

vaardigheden, taalvaardigheden en samenwerken. Aan het einde 

van de escaperoom maakte we een groepsfoto en die hangt op het 

raam bij de klas van meester Wilber. 

 

Toen fietsten we ongeveer 5 minuten naar de legostudio.  



Bij de legostudio werkte je in tweetallen er waren twee groepen een 

moeilijke groep en een makkelijke. Bij de makkelijke groep moest je 

een robot maken en programmeren. En als laatste moest je de robot 

aan een andere robot maken. 

Daarna gingen we lunchen bij de legostudio alleen was het wel een 

beetje weinig. Daarna gingen we terug naar de school. En keken een 

film. En na die film ging groep zeven naar huis. 

Stan Klieverik groep 7 

Wij zijn maandag 25 november naar de escaperoom geweest met de 

hele klas. Wij gingen ’s ochtends naar de escaperoom in Amersfoort 

aan de Amsterdamseweg. Toen we aankwamen  gingen we onze fiet-

sen neer zetten op de parkeerplaats. Toen liepen we naar de ingang. 

We zaten te wachten toen de deur open ging. Toen liet de mevrouw 

ons binnen en deden we onze jassen uit  en gingen we op de grond 

zitten en ging de mevrouw ons de regels uitleggen. En de mevrouw liet 

ons ook nog een filmpje zien. Dat ging over een poesje die weg liep. En 

dat poesje heten Mittens. Ieder groepje had ook een kleur en die kleu-

ren waren paars, blauw, rood ,groen en oranje.  

Op een geven moment liet de mevrouw ons de escaperoom binnen. 

En ging ieder groepje naar zijn kleur. En als een groepje klaar was gin-

gen ze een ander groepje helpen. Maar sommige opdrachten waren 

best wel moeilijk.  

De mevrouw gaf ons af en toe een hint via een beeldscherm, als we er 

niet uitkwamen. Op een gegeven moment ging de tweede deur open. 

In de tweede kamer was een woordzoeker. Als je op een vakje stond 

kwam er een letter tevoorschijn. Dat was best wel ingewikkeld. Maar 

we kwamen er gelukkig uit. En toen ging de deur open. Yes we heb-

ben de escaperoom gehaald. En hebben het in ongeveer vijftien mi-

nuten gehaald en kregen we een poster van de escaperoom. En nu 

op weg naar de lego studio  

Lego studio 

Toen kwamen aan bij de lego studio. En daar legde meester William uit 

wat programmeren was. En gingen we in tweetallen van lege een ro-

bot maken. Dat was erg leuk. Toen we de robots hadden gemaakt gin-

gen we de robots aan elkaar koppelen met een ander tweetal. En ie-

der tweetal had ook een tweetal I pad waarmee we konden program-

meren. Je kon hem dus ook zelf laten besturen. We kregen ook alle-

maal een lunch. Dat was erg lekker! En toen was de dag alweer afge-

lopen en gingen we weer naar school. 

Vera Broekman en Imke Boomsma, groep 7 

 

In de volgende Lange Oortjes komt het verhaal over de escaperoom 

van Miel, groep 7 

 

NIEUW OP SCHOOL 

Deze week is Maud ge-

start op school.  

Zij zit in groep 1-2b bij  

juf Ilse en juf Suzanne 

Wij wensen Maud veel  

plezier op school. 



 

 

 

 

 

 

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 

SFEERFOTO’S SINTERKLAAS 

 

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

