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Schooljaar 2021-2022 

3 december | nummer 07 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We willen u enorm bedanken voor uw medewerking rondom de  

nieuwe coronamaatregelen afgelopen week. 

Helaas hadden we ook afgelopen week te maken met verschillende 

verkouden collega’s die zich moesten laten testen bij de GGD.  Op dit 

moment is de invalpool zo goed als leeg. We proberen de vervangin-

gen zoveel mogelijk intern op te lossen. Soms lukt dit niet en moeten wij 

u vragen uw kind thuis te houden. We proberen de lasten zoveel moge-

lijk te verdelen. Hierdoor kan het voorkomen dat de leerkracht van uw 

kind voor een andere groep staat zodat wij niet iedere keer dezelfde 

groep naar huis hoeven te sturen.  

Vandaag hebben wij met elkaar het feest van Sinterklaas gevierd. De 

kinderen hebben een hele gezellige dag gehad en zijn goed verwend. 

In de bovenbouw zijn prachtige surprises gemaakt, de één nog mooier 

dan de ander. Sinterklaas en zijn twee pieten kwamen dit jaar aan in 

een mooie cabrio. U kon hier helaas niet bij aanwezig zijn, via Parro  

hopen wij u toch een beeld te geven. 

Maandag starten we met de kerstperiode. Verderop in de Lange Oor-

tjes wordt u hier verder over geïnformeerd. Als school hebben we er 

voor gekozen de kerstviering een week naar voren te halen. Vorig jaar 

begon de kerstvakantie onverwachts eerder en konden wij geen kerst 

met elkaar vieren. Op dit moment is het nog onduidelijk of de scholen 

eerder zullen sluiten. Op deze manier zorgen we ervoor dat we kerst in 

ieder geval met elkaar kunnen vieren. 

We wensen u een fijne Sinterklaasweekend. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther 
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NIEUW OP SCHOOL 

Bram en Fleur zijn deze 

week op school gestart. 

Bram zit in groep 4-5 bij juf 

Nienke en Fleur in groep  

1-2A bij juf Mirelle en juf  

Marie-Louise.  

Welkom Bram en Fleur. 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 5 dec.: Maud 

 6 dec.: Stach en Joris 

10 dec.: Vera en Marit 

14 dec.: Juf Marieke 

15 dec.: Chen en Amarins 

16 dec.: Jake 

 

Welke ouder zou voor ons 

een keer naar de Rova wil-

len rijden om oud materiaal 

en spullen weg te brengen? 

Wel handig als u een aan-

hangwagen heeft.  

Graag telefonische reactie 

of via emailadres:  

langenoord@kpoa.nl 

 

Sinds vandaag mogen kinderen en volwassen met milde klachten een 

zelftest doen. Wanneer de uitslag hiervan negatief is mag een kind 

naar school. Bij een positieve uitslag laat u een extra test doen bij de 

GGD. Het RIVIM verstaat onder milde klachten: neusverkoudheid, loop-

neus, niezen, keelpijn en lichte hoest. 

Deze wijziging geldt niet voor mensen die zich moeten laten testen om-

dat iemand in hun omgeving corona heeft en ook niet voor klassen die 

in quarantaine zitten omdat meer dan drie kinderen positief getest zijn. 

Zij moeten zich wel laten testen bij de GGD. 

Aanstaande maandag zijn wij waarschijnlijk niet goed telefonisch be-

reikbaar. We gaan over op een andere provider. U kunt de leerkracht 

via Parro bereiken. Mocht u Chantal of Esther willen spreken dan kunt u 

een mail sturen naar langenoord@kpoa.nl, wij zullen u dan terugbellen. 

WIJZIGING GEBRUIK ZELFTESTEN 

BEREIKBAARHEID AANSTAANDE MAANDAG  

MR VERKIEZINGEN 

Gelukkig hebben veel ouders/verzorgers twee weken geleden hun 

stem uitgebracht voor de MR verkiezingen. Met respectievelijk 37% en 

34% van de stemmen zijn Leon Vastenburg en Cynthia de Wit gekozen 

als nieuwe MR-leden namens de oudergeleding. Tijdens de MR verga-

dering van jl. 29 november hebben Michel van der Sluis en Guido Ver-

steeg afscheid genomen en is de toetreding van Leon en Cynthia tot 

de MR formeel bekrachtigd. We willen Michel en Guido enorm bedan-

ken voor hun inzet in de MR de afgelopen jaren. 

Indien u interesse heeft in de werkzaamheden van de MR, of bijvoor-

beeld een bepaald onderwerp onder de aandacht zou willen bren-

gen, mail dan gerust naar mrdelangenoord@kpoa.nl 

INSTROOMGROEP 

Na de kerstvakantie starten we met een twaalfde groep, de instroom-

groep. In deze groep zitten allemaal leerlingen die net vier jaar gewor-

den zijn. Femke zal deze groep op maandag, dinsdag en woensdag 

draaien. Op donderdag en vrijdag staat Nanda voor de groep. Zij zijn 

op dit moment druk bezig om het lokaal startklaar te maken. 

mailto:langenoord@kpoa.nl


KERST 
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AGENDA 

 

8 december 14.30 uur: 

Online type examen voor 

de kinderen die deelnemen 

aan computertypen 

Maandag 13 december: 

doe-Kerst-met-je-haar-dag 

Dinsdag 14 december: 

Glitterdag! 

Woensdag 15 december: 

Nationale Foute Kerst- 

truiendag. 

Donderdag 16 december: 

Kerstmusical 

Kinderen om 14.15 uur uit! 

Vrijdag 17 december: 

Kerstontbijt 

Donderdag 23 december: 

pyama– of speelgoeddag 

Alle kinderen om 13.00 uur 

uit! 

Kerstvakantie: 

27 december t/m 7 januari 

 

Dit jaar willen we graag met elkaar een leuk Kerstfeest organiseren.  

Helaas gelden er momenteel weer wat strengere maatregelen, waar-

door wij het Kerstfeest op een aangepaste, maar zo leuk mogelijke  

manier gaan vieren. Hieronder alle informatie: 

 

Vanaf maandag 6 december wordt de hele school omgetoverd tot 

een kerstparadijs. 

 

Dit jaar doen wij aan twee verschillende goede doelen acties mee: 

1. Serious Request 

Het Glazen Huis van Serious Request staat dit jaar in Amersfoort. Dit jaar 

wordt er geld opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds. Dit willen wij 

als school niet aan ons voorbij laten gaan! Alle klassen gaan een eigen 

geldinzamelactie opzetten. Het totale bedrag wordt naar het Glazen 

Huis gebracht. 

 

2. Kerstkaartenactie 

InDeBuurt Amersfoort organiseert een kerstkaartenactie. Alle kinderen 

van onze school gaan kerstkaarten maken voor ouderen, jeugdzorg-

medewerkers en medewerkers van het Meander Medisch Centrum. 

 

De Kerstweek 

· Maandag 13 december is het doe-Kerst-met-je-haar-dag. Op deze 

dag mag je lekker losgaan met je haren. 

 

· Dinsdag 14 december is het Glitterdag! Op deze dag mag je glitters 

aan, op, in en mee! 

 

· Woensdag 15 december is het nationale Foute Kersttruiendag. Alle 

kinderen mogen op deze dag in een foute kersttrui  komen! 

 

· Donderdag 16 december is de Kerstmusical. Deze musical wordt ver-

zorgd door groep 7 en zal met de geldende maatregelen plaatsvinden 

in de Sint Martinuskerk. Hierbij houden wij ons aan de cohorten. De 

Kerstmusical is dit jaar wegens de maatregelen alleen voor kinderen. 

De musical zal niet gefilmd worden, de leerkrachten maken leuke fo-

to’s die via Parro verstuurd zullen worden. 

 

Omdat wij de Kerstweek voor de zekerheid vervroegen zullen de kin-

deren op deze dag (donderdag 16 december) niet om 13.00 uur uit 

zijn. Deze dag zijn de kinderen gewoon om 14.15 uur uit. 

 

BEDANKT!!!! 

Wij willen de ouders van 

de activiteitencommissie, 

Sint en de pieten bedan-

ken voor het gezellige  

Sinterklaasfeest op school. 

De kinderen hebben ge-

weldig genoten!   
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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 

Vorige week stond in de groepen 3 t/m 8 het teken van De School-

schrijver. Als afsluiting van de lessen kwam er een echte kinderboeken-

schrijver, Ruben Prins, op bezoek. Ruben Prins heeft ons eerst kort iets 

over zichzelf verteld en de vele boeken die hij schrijft. Daarna kregen 

de kinderen de opdracht om een tekening bij een verhaal te maken. 

Belangrijk daarbij was dat alles wat je maar bedacht goed was. 

Hij leerde ons nog meer over het schrijven van boeken, gaf antwoord 

op al onze vragen en was blij om te horen dat de kinderen zoveel ver-

schillende genres boeken kennen en lezen. Veel geleerd van deze wij-

ze schrijver; 'Iedereen houdt van lezen, alleen sommige kinderen heb-

ben het juiste boek gewoon nog niet gevonden!'  

DE SCHOOLSCHRIJVER 

· Vrijdag 17 december is het Kerstontbijt. We vieren het Kerstontbijt 

weer op oude vertrouwde manier. In de eigen klas, met een buffet vol 

hapjes. Alle kinderen nemen iets lekkers mee, hierover worden jullie ge-

ïnformeerd via Parro. Aan het einde van het ontbijt krijgen alle kinderen 

een kleinigheidje mee naar huis. 

 

· Donderdag 23 december wordt een pyjama- of speelgoeddag, dit 

communiceert de leerkracht van uw kind. Deze dag zijn de kinderen 

wél om 13.00 uit. 

GEDICHT VAN SINT EN  ZIJN PIETEN 

Wat was het weer fijn... 

Om bij jullie op de Langenoord te zijn.. 

Door corona nu een aangepast feest.. 

Maar toch is het heel gezellig geweest.. 

De pieten gingen los en hadden dolle pret.. 

Afgelopen week waren de schoenen ook weer ge-

zet.. 

We hopen volgend jaar iedereen in gezondheid te 

zien.. 

Want wat hadden we een lol. echt pret voor 10! 

 

Groetjes van  

de Sint en zijn Pieten 

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

