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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 vrijdag hebben we met alle kinderen stil gestaan bij  

Sint-Maarten. De kinderen uit de hogere groepen hebben de kinderen 

uit de lagere groepen geholpen met het maken van een lampion en 

samen liepen zij de optocht. Ook werd er een toneelstukje opgevoerd 

door een aantal leerlingen uit groep 8 over het verhaal van Sint-

Maarten. 

 

De school is inmiddels gezellig versierd voor de Sinterklaasperiode.  

Verderop in deze Lange Oortjes leest u meer over de Sinterklaas-

activiteiten die de komende periode plaatsvinden.  

 

We wensen u een fijne Sinterklaastijd. 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens het team, 

Colinda en Esther 
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JARIGEN - GEFELICITEERD!  

20 nov.: Santino 

21 nov.: Gwenn en Siem 

22 nov.: Roos 

24 nov.: Juf Nanda 

26 nov.: Luna 

27 nov.: Dylano ,Jaylano en 

               Juf Ashanti 

28 nov.: Evi en Max 

29 nov.: Timo 

30 nov.: Thijs 

01 dec.: Wesley 

02 dec.: Luc en Simon 

 

 

 

VERTREK FEMKE 

NIEUW OP SCHOOL 

Chloé en Saar starten vol-

gende week op de  

Langenoord.  

Chloé start in groep 1-2A bij 

juf Mirelle en juf Marieke. 

Saar start in groep 1-2B bij juf 

Jolien, juf Jenny en juf Anne-

mieke  

Wij wensen Chloé en Saar  

veel plezier op school. 

Femke heeft een nieuwe uitdaging gevonden en zal ons na de kerst-

vakantie verlaten. We willen Femke bedanken voor haar inzet en wen-

sen haar veel plezier op haar nieuwe werkplek. Matthijs Eskes zal Femke 

op maandag, dinsdag en woensdag vervangen in groep 6. 

VOORSTELLEN MATTHIJS ESKES 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Vanaf de kerstvakantie zal ik maandag, dinsdag en woensdag voor 

groep 6 staan. Daarnaast ben ik op donderdag door de hele school te 

vinden voor muzieklessen, daarom wil ik mijzelf even voorstellen.  

 

Mijn naam is Matthijs Eskes. In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier 

in Amersfoort gestudeerd en gewoond. Na mijn afstuderen ben ik eerst 

een paar maanden gaan reizen om meer te ontdekken. Net als ieder 

kind ben ik nieuwsgierig van aard en wil ik nieuwe ervaringen opdoen. 

We leren elke dag nog!   

Naast dat ik hou van avontuur ben ik ook erg muzikaal ingesteld. Op 

mijn oude basisschool werd regel-

matig muziek gegeven en als kind 

vond ik dit leuk. Nu hoop ik deze 

interessante ervaringen andere kin-

deren mee te kunnen geven.  

Op het schoolplein houd ik ervan 

om te kijken en soms mee te doen 

aan een goed potje voetbal.  

 

Vanaf de kerstvakantie zal ik elke 

maandag tot en met donderdag 

klaar staan, voor en na schooltijd, 

voor vragen, opmerkingen of een 

gezellig praatje.  

Ik heb er zin in!  

 

Met vriendelijke groet, 

Matthijs Eskes 

Komende maandag tussen 8.30 en 11.30 uur wordt er 18 kuub boom-

schors bezorgd voor onder de speeltoestellen. We moeten er zelf voor 

zorgen dat dit naar de speeltoestellen wordt gebracht met kruiwagens. 

Mocht u onze conciërge hierbij kunnen helpen dan zou dat heel fijn zijn. 

We kunnen uw hulp goed gebruiken.  

WIE KOMT ONS HELPEN? 
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NIEUWS VAN DRIBBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben al veel leuke reacties mogen ontvangen over onze nieuw te 

openen BSO en peuteropvang (POV) in de Langenoord. Wij kijken erg 

uit naar onze samenwerking! 

Geïnteresseerde ouders willen natuurlijk graag weten of wij een plekje 

hebben voor hun kind(eren). Dit kunnen wij op dit moment nog niet toe-

zeggen. Wat we u wel kunnen zeggen is dat wij de BSO willen starten 

met één groep m.i.v. het nieuwe schooljaar op maandag t/m donder-

dag, de POV in eerste instantie twee ochtenden in de week. Momen-

teel zijn we druk bezig met de personele bezetting, daar begint het na-

tuurlijk mee, we kunnen u verklappen dat wij hier een paar kanjers voor 

op het oog hebben. Om een nieuwe locatie te openen is er ook een 

inspectie nodig van de GGD. Dit proces wordt binnenkort in gang ge-

zet.  Wanneer we groen licht hebben van de GGD kunnen we de in-

schrijving openen. We hopen op uw begrip en geduld.  

Binnenkort sluiten we aan bij het koffie uurtje om kennis te maken en uw 

vragen te beantwoorden. Wij houden u op de hoogte via de Lange 

Oortje. 

Met vriendelijke groet, 

Evelien Koelewijn 

BSO-coördinator kinderopvang Dribbel 
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AGENDA 

Woensdag 30 november:  

Schoen zetten 

19.30 - 19.00 uur: Pyjama 

zingen, groep 1 t/m 4 

Vrijdag 2 december:  

surprise mee naar school 

14.00—14.15 uur:  Voor-

stelling surprises, ouders 

en leerlingen 

Maandag 5 december: 

Sinterklaasfeest 

Alle kinderen om 13.00 

uur vrij 

 

 

 

 

INFORMATIE SINTERKLAASFEEST 

WAT EEN SINTERKLAASSFEER 

OP SCHOOL! 

Wij willen alle ouders die 

meegeholpen hebben om 

de school in Sinterklaassfeer 

te brengen bedanken. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is bijna zover! In dit bericht alle informatie 

met betrekking tot het Sinterklaasfeest. 

Woensdag 30 november  

Op woensdag 30 november zetten we onze 

schoen in de groepen 1 t/m 8.  

Zorg dat de kinderen deze dag een schoen 

bij zich hebben.  

De groepen 5 t/m 8 zetten de schoen onder 

schooltijd. 

De groepen 1 t/m 4 mogen pyjama zingen! Dit is van 18:30 uur tot 19:00 

uur.  De kinderen komen op woensdag 30 november met een ouder 

naar school om in hun pyjama liedjes te zingen. De kinderen kunnen 

vanaf 18:20 uur naar de eigen klas gaan. Hier wachten ze tot iedereen 

aanwezig is met de leerkracht. Ouders kunnen buiten op het achter-

plein wachten met thee en een koekje. Wanneer alle kinderen aanwe-

zig zijn, gaan we boven bij de haard zingen met elkaar. We zorgen dat 

de kinderen om 19:00 uur weer naar buiten komen. 

Vrijdag 2 december 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 nemen de surprises ’s ochtends om  

8:30 uur mee naar school.  

Groepen 5, 5/6 en 6 zetten hun surprise op de lange tafels in de gang. 

Groep 7, 7/8 en 8 in het speellokaal.  
Er zullen bordjes staan om aan te geven waar de surprises geplaatst 

moeten worden. De surprises staan om 14:00 uur in het eigen lokaal, 

want van 14:00 uur tot 14:15 uur is de surprisevoorstelling. Alle groepen 

en ouders mogen dan komen kijken in de klassen.  

Maandag 5 december  

Sinterklaas en zijn pieten zullen dit jaar aan de voorzijde van de school 

(Kerklaan) aankomen. De kinderen staan met hun eigen groep en leer-

kracht langs de weg.  

Wilt u ook kijken hoe de Goedheiligman zijn entree maakt? Dan ver-

zoeken we u om op afstand mee te kijken. Dit doen we, zodat de leer-

kracht het overzicht over de groep kan bewaren.  

 

De kinderen krijgen op 5 december wat Sinterklaaslekkernijen, maar  

nemen zelf een tien-uurtje en lunch mee. En wie weet… Hebben Sint en 

zijn Pieten wel een cadeau mee voor de leerlingen! 

 

Op 5 december zijn alle kinderen om 13.00 uur vrij. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen 

ook u een fijn Sinterklaasfeest! 

 

Met vriendelijke groet, De Sinterklaascommissie 
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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 

Wat de Jeugdgezondheidszorg (GGD) voor u kan betekenen:   

Bekijk onderstaand filmpje. 

JGZ op het basisonderwijs: voorlichtingsfilm overige gemeenten - YouTube  

JEUGDGEZONDHEIDSZORG (GGD) 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),   

  

Sinterklaas is weer in het land! Vanaf komende week starten de Sinter-

klaasactiviteiten op school. In deze brief geven we u informatie over het 

eten gedurende de Sinterklaasperiode.   

  

Na het schoen zetten op woensdag 30 november zullen de kinderen op 

maandag 1 december kruidnoten krijgen. Ook vinden de kinderen in 

hun schoen een chocoladelolly.   

Tijdens het Sinterklaasfeest op maandag 5 december, krijgen de kin-

deren ook kruidnoten.  

  

De kruidnoten zijn van het merk ‘Smikkelbeer’, afkomstig van de Sligro. 

Stoffen of producten die allergieën veroorzaken zijn hier gluten. Mogelijk 

sporen van walnoten, soja, sesamzaad, pistachenoten, pecannoten, 

paranoten, noten, macadamianoten, hazelnoten, ei, cashewnoten, 

amandelen, aardnoten (pinda’s).  

  

De chocoladelolly’s zijn van het merk Eickmeyer & Gehring GmbH Co. 

KG, afkomstig van de Jumbo. Stoffen of producten die allergieën ver-

oorzaken zijn lactose, melk, soja. Kan mogelijk sporen bevatten van no-

ten en gluten.   

  

Wanneer uw zoon/dochter deze producten niet mag eten of drinken, 

dan vragen wij u om een alternatief product mee te geven voorzien 

van naam en groep. Dit kan worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. 

Mocht de leerkracht geen alternatief product ontvangen, dan gaan wij 

ervan uit dat wij uw zoon/dochter de bovengenoemde etenswaren 

mogen geven.  

  

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking. Bij opmerkingen of 

vragen zijn wij bereikbaar via het e-

mailadres:  

langenoord@kpoa.nl   

 

Met vriendelijke groeten,   

De Sintcommissie  

ALLERGIE-INFORMATIE SINTERKLAASFEEST 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://www.youtube.com/watch?v=z1PzfC60qjg
https://www.instagram.com/kbsdelangenoord/
mailto:langenoord@kpoa.nl
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GEVONDEN VOORWERPEN 


