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Schooljaar 2018-2019 

14 december 2018 | nummer 8 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We kijken terug op een gezellig sinterklaasfeest, dat is geslaagd me-

de dankzij een enthousiaste sinterklaascommissie van ouders en leer-

krachten. Direct na het sinterklaasfeest is de school in kerstsfeer ge-

bracht en genieten we samen met de kinderen van deze sfeervolle 

tijd. In de groep staan we stil bij advent, we hebben kerststukjes ge-

maakt voor ouderen, we oefenen liedjes voor de Hooglandse Winter-

sferen en iedereen is druk met de voorbereiding voor de kerstviering 

in de Martinuskerk. Prachtig om zoveel betrokkenheid en verbonden-

heid te ervaren. 

 

U heeft ons laten weten dat u het fijn vindt om inhoudelijk informatie 

te krijgen rond de kernvakken. Daarom gaan we dinsdag 15 januari 

het koffie-uurtje inrichten met alles rond taal en lezen. Voor taal, spel-

ling en aanvankelijk zijn wij dit jaar gestart met nieuwe methodes. Nu 

we een paar maanden op weg zijn, lijkt het ons een goed moment 

om u wat meer te informeren. Er is een methodespecialist aanwezig, 

u krijgt een spellingles, we informeren u over taalonderwijs aan het 

jonge kind, wat doen we als een kind meer ondersteuning nodig 

heeft en meer! Reserveer 15 januari van 14.15 – 15.15 uur alvast in uw 

agenda als u meer wilt weten rond dit onderwerp. Na de vakantie 

ontvangt u meer informatie. 

 

Hygiëne is altijd een moeilijk punt als er zoveel kinderen in een ge-

bouw samen gebruik maken van het sanitair. Hygiëne zit ‘m in een 

stukje opvoeden, maar ook in goede materialen. Afgelopen week 

hebben we alle toiletgroepen voorzien van vaste zeepdispensers,  

papieren handdoekjes en gesloten toiletrolhouders.  

We hopen dat dit bijdraagt aan een goede hygiëne. 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

15 december: Amarins 

20 december: Tess 

21 december: Sarah 

22 december: Finn en Scott 

27 december: Devlin 

28 december: Floortjes 

29 december: Joah,  

Frederique en Carlito 

30 december: Björn 

31 december: Jay en Jimmi 

3 januari:  Jens, Joris en 

juf Colinda 

4 januari: Yves 

5 januari: juf Rita 

6 januari: Ronan, Hugo,  Isis  

en Dylan 

7 januari: Lisanne en Nick 

11 januari: Anouk 

12 januari: Sanne 

 

Zo meteen gaan we met 40 kinderen richting de Hooglandse Winters-

feren om een aantal kerstliedjes te zingen.  Kinderen uit allerlei groe-

pen hebben zich aangemeld om mee te doen, een prachtige mix van 

klein en groot gaan zingen onder leiding van Bernadette en Anouk. 

Komt u ook luisteren? Ook donderdag 20 december bent u van harte 

welkom bij onze kerstviering in de Martinuskerk. 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

Nog even wat belangrijke data op een rijtje:  

14 december om 16.00 uur Hooglandse Wintersferen  

Het koor van De Langenoord treedt om 16.00 uur op in de kerk 

19 december 

Meenemen: bord, beker en bestek voorzien van naam in plastic zak 

20 december van 9.30 - 10.30 uur: Kerstviering in de kerk.  

13.00 uur: alle kinderen uit. 

16.45 uur: alle kinderen verwachten wij op school voor het kerstdiner. 

U  bent welkom om op het plein een drankje te nemen. 

21 december 

Welke ouders willen meehelpen met het opruimen van de kerstspul-

len? We verzamelen in de keuken om 8.30 uur! 

BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJTJE 

Als onderdeel van onze ondersteuning bieden we kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong een aanbod in Lefland en in de eigen groep. 

In de periode tussen de herfst– en de kerstvakantie is er voor de leer-

lingen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 2 en 3 op de don-

derdagmiddag een moment gecreëerd om gezamenlijk te werken. 

Doel van deze lessen is om ontwikkelingsgelijken te treffen en samen 

aan uitdagende opdrachten te werken. In de afgelopen periode 

stond het werk van Leonardo Davinci centraal. Zowel de leerlingen als 

de leerkrachten waren enthousiast over dit lesaanbod. Daarop heb-

ben we besloten de lessen in de periode tussen de kerst– en de voor-

jaarsvakantie voort te zetten. Kleuters ontwikkelen zich met sprongen, 

het ene moment is er voldoende uitdaging binnen de groepssetting, 

het andere moment is er behoefte aan andere uitdaging. De leer-

kracht observeert de leerlingen nauwgezet en kijkt voor welke leer-

lingen dit aanbod de komende periode passend is. 

Alinda Overman 

ONDERSTEUNING 



KERSTSTUKJES VOOR DE  KOPERHORST 

Afgelopen woensdag hebben alle kinderen kerststukjes gemaakt voor 

bewoners van De Koperhorst. Wat fijn dat er zoveel spullen mee naar 

school zijn genomen. Hierdoor hebben we voor alle bewoners een 

kerststukje kunnen maken. 

Bij het brengen van de stukjes kwamen er al veel positieve reacties 

vanuit bewoners en personeel. Een mooi gebaar dat alle kinderen 

van De Langenoord iets hebben kunnen betekenen voor een ander, 

een echte kerstgedachte.  

 

 

 

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 

AGENDA 

Week 52 en week 1 

Kerstvakantie 

 

Week 2 

11 en 12 januari: tot 10.00 

uur: Oud papier 

Week 3 

14.15—15.15uur:  

Koffie-uurtje 2.0 

Zie pagina 1 

 

https://www.delangenoord.nl/


KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 
 

EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

 

Lessenserie groep 8 

Deze week hebben de leerlingen van groep 8 een lessenserie van aardrijks-

kunde van juf Anisette afgerond.  

 

De afgelopen weken hebben ze o.a. onderzoek gedaan hoe het kan dat 

het op de ene plek in Hoogland warmer is dan op de andere. Vervolgens is 

er een ideeschets gemaakt met een oplossing om het minder warm in de 

zomer te laten zijn op sommige plekken. Dit idee is daarna omgezet in een 

3D-ontwerp m.b.v. het ontwerpprogramma Tinkercad.  

 

Donderdag zijn de ideeën aan elkaar gerepresenteerd. Tenslotte zullen 3 

ontwerpen uitgeprint worden m.b.v. een 3D- printer. Erg leuk allemaal… 

 

 

 

 

 

SFEERFOTO’S 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
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Kinder Kerstviering in de Sint Martinus. 

 

Maandag 24 december om 17.00 uur: 

Op maandag 24 december is er een kerstviering speciaal voor  

peuters en kleuters om 17.00 uur. 

Deze sfeervolle viering is voor de kleintjes vanaf 2 jaar, die samen met 

hun (groot)ouders deze middag naar de kerk willen komen om het 

kerstfeest te vieren.  

Samen gaan we luisteren en kijken naar het kerstverhaal en zingen 

met elkaar enkele bekende kerstliedjes.  

De voorganger van deze viering is Josephine van Pampus. 

Vind je het leuk om mee te spelen in het kerstverhaal zorg dan dat je 

er om 16.45 uur bent. Heb je thuis engelenvleugeltjes? V 

ind je het leuk om engel te spelen, neem ze dan mee. 

Jullie komen toch ook? 

 

Maandag 24 december om 19.00 uur 

Op maandag 24 december  is 

er een familieviering voor het 

hele gezin om 19.00 uur. 

In het bijzonder nodigen wij 

de kinderen van de midden- 

en bovenbouw van de basis-

school uit om hierbij aanwezig 

te zijn. 

Samen zingen we verschillen-

de kerstliedjes waarbij kinder-

koor Sint Maarten zorgt voor 

de muzikale begeleiding. 

De voorganger van deze vie-

ring is drs. H.W. Woorts. 

Gezellig als jullie erbij zijn. 

  

 
 

 

NIEUWS VAN ST. MARTINUS—KERSTVIERING 

Hooglandse Wintersferen 

 

Stemt u ook op ons? 

 

Vandaag, vrijdag 14 de-

cember vindt in en om de 

St. Martinuskerk de Hoog-

landseWintersferen plaats.  

 

Het evenement begint 

om 15.00 uur en zal afge-

lopen zijn om 21.30 uur. 

 

Er is o.a. een wensboom. 

De Langenoord heeft de  

volgende wens inge-

diend: 

Wij zouden heel graag op 

het schoolplein een 

Coelhorster appelboom 

willen planten.  

 


