
 

IN DIT NUMMER 

Beste ouders/verzorgers ...... 1 

Ziekmelding............................ 2 

Amersfoortse sportgala ....... 2 

Jarigen .................................... 2 

Agenda week 49 t/m 51 ...... 2 

Nieuws van SKA ..................... 3 

Uitnodiging familieviering .... 3 

Vakantie en studiedagen ... 3 

Wens van de Langenoord .. 4 

Nieuws van buitenaf ............ 5 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019 

30 november  2018 | nummer 7 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De voortgangsgesprekken en de adviesgesprekken zijn achter de 

rug. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken worden in de 

gesprekken met u en de leerkracht, daarom hebben wij u vanaf 

groep 5 samen met uw kind uitgenodigd. In de onderbouw heeft Gijs 

een pilot gedaan met de kinderen betrekken bij het gesprek. Met het 

team evalueren wij deze gespreksronde, maar we zijn ook benieuwd 

naar uw ervaringen. Laat het de leerkracht weten. 

 

Sint is weer in het land en gaat natuurlijk niet voorbij aan De Lan-

genoord. Woensdag hebben alle kinderen genoten van een pieten-

disco en donderdagochtend is rommelpiet geweest. Wij hebben met 

elkaar geconcludeerd dat de start donderdag anders had gemoe-

ten. Kinderen wisten niet wat er ging gebeuren, het was donker in de 

gangen en u werd verzocht buiten afscheid te nemen. Voor sommige 

kinderen was dit te spannend. Een volgende keer zullen we u informe-

ren over wat er gaat gebeuren, zodat u uw kind kunt voorbereiden 

op wat gaat komen. En de leerkrachten halen de kinderen dan bui-

ten op. Woensdag hopen we natuurlijk op een bezoek van de Sint, u 

bent hierover geïnformeerd door de Sinterklaaswerkgroep via Parro. 

 

In verband met onze meerjarige groeps- en personeelsplanning kijken 

we graag vooruit. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op de 

leerlingenstroom. Hoeveel kinderen de school verlaten hebben we 

uiteraard in beeld, maar hoeveel kinderen gaan starten op de Lan-

genoord willen we ook graag weten. Dus heeft u een jonger kind dat 

nog niet is aangemeld, dan horen wij dat graag van u.  

Het aanmeldformulier is verkrijgbaar bij Rita. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

1 december: Juf Bernadette 

2 december:  

Milena, Luc, Philip en Mart 

8 december: Loïc 

10 december: Marit 

11 december:  

Dylano en Juf Alinda 

14 december: Juf Marieke 

Week 49:  

dinsdag 4 december 

van 13.45—14.35 uur 

Surprisetentoonstelling 

 

Woensdag 5 december 

Sinterklaasfeest  

Alle kinderen zijn om  

13.00 uur vrij 

 

Week 50 

Oud papier van  

donderdag 13 december 

tot vrijdag 14 december 

tot 10.00 uur 

 

Week 51 

Kerstviering in de kerk 

van 9.30 uur tot 10.30 uur 

Alle kinderen zijn om  

13.00 uur vrij 

16.45 uur Start kerstdiner 

Verdere info volgt. 

 

 

AGENDA

Sinds de komst van Parro is er de mogelijkheid om rechtstreeks een be-

richt te sturen naar de eigen leerkracht. Dit wordt ook nog weleens in-

gezet om een leerling ziek te melden.  

Intussen hebben we de ervaring opgedaan dat deze meldingen via 

de Parro-app niet altijd op tijd bij de leerkracht terechtkomen.  Graag 

willen we u dan ook vragen om alle ziekmeldingen telefonisch te doen, 

zodat we er zeker van zijn dat het bericht goed doorkomt.   

 ZIEKMELDING 

AMERSFOORTSE SPORTGALA 2018 

De Langenoord gehuldigd op Amersfoorts Sport-

gala 2018 

Afgelopen maandag hebben enkele leerlingen 

van groep 8 onze school vertegenwoordigd op 

het Amersfoortse Sportgala in de Flint.  

Tijdens dit gala werden de drie scholen gehuldigd, 

die vorig schooljaar in de top 3 zijn geëindigd bij 

de Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen. 

De Langenoord was afgelopen jaar immers derde 

geworden. Nu was de huldiging door de gemeen-

te Amersfoort. 

Super stoer om naar een gala te mogen, maar meer dan dat wisten 

we ook niet. Wat moesten we verwachten?  Een extra reden om wel 

wat zenuwachtig te zijn.  

Het gala werd gepresenteerd door Studio Sport presentator Jeroen 

Stomphorst. 

Naast de vele medailles die werden uitgereikt aan jeugdige sporters 

waren er optredens van acrobaten en oud-deelnemers uit The Voice. 

Toen was het moment dat Amber, Chris, Stefan, Mees, Nils en Lisanne 

het podium op mochten. Uit handen 

van wethouders Hans Buijtelaar kregen 

zij een ingelijste oorkonde met daarbij 

de enorme medaille. 

Wij zijn supertrots op alle leerlingen van 

de Langenoord die het afgelopen 

schooljaar met veel plezier hebben 

meegedaan aan alle georganiseerde 

sporten in Amersfoort en deze mooie 

prijs hebben binnen gesleept.  

Laten we er dit jaar ook weer een  

sportief schooljaar van maken! 



NIEUWS VAN SKA 

UITNODIGING FAMILIEVIERING ST. MARTINUSKERK 

Weet jij hoe we de tijd voor de kerst noemen? 

Wat is de kleur van deze tijd voor kerst? 

En hoeveel kaarsen moeten er op de krans? 

Wil je hier meer over horen?  

Kom dan naar de familieviering in de Sint Martinus kerk op zondag 2 

december a.s. om 09.30 uur in Hoogland. 

 

Tijdens de viering ontsteken we het eerste kaarsje. 

Kom je ook? 

 

Tot zondag!,  Werkgroep familievieringen  

Bso-thema Samen op de Wereld bij Ska Kin-

deropvang 

We zijn niet alleen maar Samen op de Wereld! 

In de komende kerstvakantie besteden wij daar speciale aandacht 

aan op de bso’s van Ska. We maken het super gezellig op de bso, 

maar hebben ook aandacht voor mensen die het minder goed heb-

ben dan wij. We gaan bijvoorbeeld kerstkaarten maken en deze per-

soonlijk bezorgen bij ouderen die zich juist tijdens de feestdagen extra 

eenzaam voelen. 

Ook voor 'niet-klanten' 

Bent u geen klant van ons en wil u uw kind toch mee laten doen met 

ons leuke programma of heeft u (onverwacht) opvang nodig? Dan is 

onze incidentele opvang iets voor u! Kijk voor meer informatie op 

www.ska.nl/incidenteleopvang. 

Schoolwekenpakket 

Bent u klant van Ska, maar hebt u alleen een schoolwekenpakket? 

Ook dan is uw kind welkom om mee te doen met ons kerstvakantie-

programma! Via ons ouderportaal kunt u een dagje (of meer) extra 

opvang aanvragen.  

 

Wij helpen u graag! 

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen 

van de vakantie-opvang? Bel of mail ons dan 

via 033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl;   

wij helpen u graag!  

Ska Kinderopvang 

VAKANTIEROOSTER  

2018-2019 

- Kerstvakantie:   

  24 december 2018 t/m  

  4 januari 2019 

- Voorjaarsvakantie:   

  25 februari t/m 1 maart 2019 

- Paasweekend:   

  vrijdag 19 april  t/m  

  maandag 22 april 2019 

- Meivakantie:   

  29 april  t/m 3 mei 2019 

- Hemelvaart en vrijdag:  

  30 en 31 mei 2019 

- Pinkstervakantie:   

  10  t/m 14 juni 2019 

- Zomervakantie:   

  22 juli t/m 30 augustus 2019 

STUDIEDAGEN  

Alle kinderen zijn vrij op deze 

dagen: 

Vrijdag 1 februari 2019 

Maandag 11 maart 2019           

Woensdag 29 mei 2019 

Vrijdag 28 juni 2019 

Dinsdag 9 juli - alleen de 

groepen 1 t/m 3 

Vrijdag 19 juli 2019 

ook te lezen op onze website 

https://www.ska.nl/samenopdewereld
file://///CT1470/communicatie/Communicatie%20klanten/Huidige_en_potentiele%20klanten/bso/activiteitenprogrammas/KEIgaaf/www.ska.nl/incidenteleopvang
file://///CT1470/communicatie/Communicatie%20klanten/Huidige_en_potentiele%20klanten/bso/activiteitenprogrammas/KEIgaaf/klanten@ska.nl
https://www.delangenoord.nl/


KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 
 

MAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

 

Vrijdag 14 december ‘De Hooglandse Wintersferen 2018’ 

 

Dit jaar heeft de organisatie een wensboom waarbij wij een wens mogen 

doorgeven voor onze school.  

 

Wij hebben de volgende wens bedacht: 

 

Wij zouden het leuk vinden om op ons groene schoolplein een Hooglandse 

appel– en of perenboom te planten.  

Op school wordt er af en toe appelmoes gekookt in een aantal groepen.  

Hoe leuk zou het zijn om de kinderen het hele proces te laten meemaken.  

Van bloesem tot en met een rijpe appel/peer en daarna lekker appelmoes 

maken.  

 

Toevallig kwamen wij deze week onderstaand artikel tegen in de krant over 

de Coelhorster appel.   

 

Stemt u ook voor de Coelhorster appelboom op de Langenoord? 

 

Wie weet maken jullie kinderen over een paar jaar Coelhorster appelmoes 

op school.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers van Arocha en Natuurmonumenten plantten zaterdag 24 nieuwe 

Coelhorster appelbomen in de boomgaard van landgoed Coelhorst in Hoogland. 

In totaal werden zestien lege plekken oppgevuld en tien bomen vervangen door 

jonge bomen. Als symbolisch gebaar werd een Coelhorster appelboom aangebo-

den aan Martin Rooke (94 jaar). Rooke hielp met zijn kennis over de Coelhorster  

appel. Hij werd geboren op Coelhorst en groeide daar op. Zijn vader werkte er als 

jachtopzichter. 

WENS VAN DE LANGENOORD 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
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Speciale aandacht voor kinderen en jongeren in het  

Toon Hermans Huis 

 

Ook kinderen en jongeren krijgen soms te maken met kanker. In hun 

gezin of omdat een grootouder, oom of tante ziek wordt of komt te 

overlijden. Hiermee leven is voor hen geen gemakkelijke opgave. Ze-

ker wanneer het om kanker in het gezin gaat. Als hun vader, moeder, 

broertje of zusje deze ziekte krijgt en er mogelijk aan overlijdt, veran-

dert er meestal veel in hun leven. Zowel tijdens het ziekteproces, als 

ook daarna. Het THHA biedt lotgenotengroepen voor deze kinderen 

en jongeren.  

Er zijn verschillende groepen die eens per maand bij elkaar komen. 

Deze bijeenkomsten zijn gratis. Ga naar de agenda op www.thha.nl 

om de precieze data te vinden. 

Er is ook een aparte website voor de jeugd, http://

www.jongerenpit.nl/ 

Bel voor meer informatie over de groepen naar het THHA: 033 

4655227 of mail naar info@thha.nl 

 

Kids-Groep (6-12 jaar) 

Voor kinderen van wie een ouder of een andere dierbare naaste kan-

ker heeft. Eens per maand op zaterdag: 11.45 -13.45 uur 

 

Kids-Rouwgroep (6-12 jaar) 

Voor wie een ouder of een andere dierbare naaste aan kanker heeft 

verloren. Eens per maand op zaterdag: 15.15-17.15 uur 

 

Kids-Chillgroep (6-12) Voor alle kinderen uit onze groepen of kinderen 

die niet op zaterdag kunnen. Eens per maand op vrijdagmiddag van 

16.00 – 17.30 uur. 

 

Jongeren PIT (12-18 jaar) 

Deze groep jongeren komt maandelijks bijeen om te praten over kan-

ker/of een overlijden aan kanker in de naaste omgeving. De groep 

noemt zichzelf JongerenPIT. Want PIT heb je als je voor je gevoelens 

durft uit te komen! Woensdag: 19.00-21.00 uur. 

 

 
Het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) is er voor iedereen die met kanker te maken 

heeft. Sinds de oprichting in 2004 zijn we uitgegroeid tot een veelzijdige voorziening 

waar niet de ziekte maar de mens centraal staat. 

Wij zijn te vinden op: www.facebook.com/toonhermanshuisamersfoort/   en Twitter: 

@toonhermanshuis 

 

http://www.thha.nl
http://www.jongerenpit.nl/
http://www.jongerenpit.nl/
mailto:info@thha.nl
http://www.facebook.com/toonhermanshuisamersfoort/

