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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Donderdagochtend hebben de kinderen met hun eigen groep kunnen 

genieten van een heerlijk kerstontbijt. ’s Avonds in de Martinuskerk heb-

ben we kunnen kijken en luisteren naar het prachtig vertelde, gespeelde 

en gezongen kerstverhaal door alle kinderen van de  

Langenoord. De kinderen van groep twee speelden vol overgave het 

verhaal dat door Brandy, Levi en Raf werd verteld. De andere groepen 

leverden hun bijdrage door het zingen van een lied. 

Tijdens de viering hebben de kinderen van de leerlingenraad verteld 

over het gekozen goede doel: Stichting Jarige Job. In Nederland zijn ve-

le kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen 

geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven 

van een verjaardag-box. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte  

verjaardag thuis én op school. Met de opbrengst van de verkoop van 

kerstchocolaatjes kunnen we 75 kinderen een leuke verjaardag bezor-

gen. Fantastisch gedaan jongens en meisjes! 

Dank aan de kerstwerkgroep die ervoor heeft gezorgd dat we ook dit 

jaar weer een mooi kerstfeest met elkaar hebben kunnen vieren. Wij 

wensen u allen fijne feestdagen met elkaar en zien u graag weer op 

maandag 6 januari. 

 

Namens het team van de Langenoord, 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

20 december: Tess 

21 december: Sarah 

22 december: Finn en Scott 

27 december: Devlin 

28 december: Floortje 

29 december: Frederique,  

                         Joah & Carlito 

30 december: Björn 

31 december: Jay en Jimmi 

3 januari: Jens en juf Colinda 

4 januari: Yves 

5 januari: juf Rita 

6 januari: Ronan, Quinten, 

                 Hugo, Isis en Dylan 

7 januari: Lisanne en Nick 

11 januari: Anouk en Juultje 

12 januari: Sanne 

13 januari: Elle-Nova 

14 januari: Kiki 

16 januari: Stig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTFEEST OP DE LANGENOORD 

Wat mogen we enorm trots zijn op ons zelf. De kerstactie voor Stichting 

Jarige Job was een enorm succes. 

 

We hebben in totaal: 

- 195 kilo chocola ingekocht 

- 1947 zakjes chocola verkocht met een opbrengst van € 2618,70  

- in de collectebus zat ook nog € 216,30 

 

Totaal hebben wij € 2835,- opgehaald en kunnen wij 81 kinderen hel-

pen aan een leuke verjaardag. 

 

Verder hebben de kinderen gisteren genoten van een heerlijk kerstont-

bijt. Er hing een hele gezellige sfeer in de school. Vaak was er in de 

klassen zoveel over dat er ook nog van geluncht werd. ‘s Avonds was 

de viering in de kerk waarin de kinderen van groep 2 het kerstverhaal 

speelden met ondersteuning van de vertellers van groep 8. Alle groe-

pen hebben hun aandeel gehad door het zingen van een lied. 

We willen de volgende mensen bedanken voor hun inzet: 

- Drukkerij De Gans: voor het drukken van de kerstkaartjes voor in het 

chocoladezakje. 

- Eduard van Maanen: voor het begeleiden van de kinderen op de 

piano. 

- Juf Eline: voor het begeleiden van de kinderen op de dwarsfluit. 

- Juf Bernadette: voor het dirigeren van de kinderen. 

- en alle mensen van de kerstcommissie 

 

De activiteitencommissie (AC) 

 

 

 

 



Escaperoom 

We gingen met de hele klas naar de educatieve escaperoom. De es-

caperoom lag aan de Amsterdamse weg. We gingen op de fiets naar 

de escaperoom. Het doel van de escaperoom was dat we de kat Mit-

tens reden. 

 

Er waren verschillende groepen: 

Rood: ICT en Basisvaardigheden. 

Groen: Informatievaardigheden. 

Blauw: Computional thinking. 

Paars: taalvaardigheden. 

Oranje: samenwerking. 

 

Het was best wel lastig .Bij ons in het groepje viel het scherm uit toen 

kwam de mevrouw van de escaperoom het schermweer aan doen 

gelukkig wist ze een geheim truckje. Daarna ging hij aan.  

Ik zat bij rood. Wij moesten eerst de platen van de andere groepjes 

hebben, daarna konden we verder. De bordjes van de andere groep-

jes moesten wij aan ons bordje hangen. De platen van de andere 

groepen zaten in de kluis en voor de kluis hadden ze een code no-

dig .met die bordjes konden we pas onze klaar hebben . Rood mijn 

kleur dus is niet gelukt groen ook niet . 

Mijn mening is: ik raad het aan om er naar toe te gaan . De mening 

van de andere kinderen is het zelfde. 

Als u het leuk lijkt dan heb ik hier een link: www.medialabeemland.nl 

Lego educatie 

Daarna gingen we naar de legostudio daar gingen we robots pro-

gammeren. Ik had Mind storm. bij Mind storm moest je de robot pro-

grammeren Als dat had gedaan ging je met en de robot over een 

baan .Je moest ook inparkeren .  

 

De baas was meester William hij had het bedacht met iemand van het 

bestuur van KPOA. William zei: we kunnen ook een kamertje doen met 

lego .De baas van KPOA zei : leuk idee Jij en ik maken dan een studio 

en anderen scholen mogen ook komen goed ? Ja hoor. Maar wij ken-

nen hem omdat hij bij ons op school zat 

 De andere kinderen hadden een andere, soort lego ,ik weet niet hoe 

die heet . 

 

 

 

AGENDA 

Kerstvakantie:  

23 december t/m 3 januari 

2020  

Donderdag 16 januari  

Studiedag: alle kinderen vrij 

 

LET OP: 

van donderdag 16 januari  

t/m vrijdag 17 januari 2020 

kunt u oud papier inleveren. 

Opbrengst van dit papier 

gaat naar de kinderen van 

onze school. 

De volgende Lange Oortjes 

ontvangt u  

vrijdag 17 januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGJE ESCAPEROOM EN LEGOSTUDIO GROEP 7 

http://www.medialabeemland.nl/


 

 

 

 

 

 

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 

 

Kindervieringen in de St. Martinuskerk Hoogland op Kerstavond. 

Op 24 december is er een kerstviering speciaal 

voor peuters en kleuters om 17.00 uur. Samen 

gaan we luisteren naar het verhaal van Maria 

die een kindje krijgt. Deze viering is speciaal 

voor kinderen van  

2 t/m 6 jaar. Met voorganger Josephine van 

Pampus zingen we bekende kerstliedjes en de 

instrumentjes mogen ook weer worden meege-

nomen.  

De kinderen die het leuk vinden mogen ver-

kleed als engel naar de kerk toe komen en hal-

verwege het verhaal naar voren komen.  

We hopen op een gezellige viering met veel kinderen!  

 

Om 19.00 uur  is er een  familieviering voor het hele gezin. In het bijzon-

der nodigen wij de kinderen van de midden- en bovenbouw van de 

basisschool uit om hierbij aanwezig te zijn. Samen zingen we verschil-

lende kerstliedjes waarbij het St Martinus jeugdkoor zorgt voor de  

muzikale begeleiding. De voorganger is pastoor J. Skiba  

Gezellig als jullie erbij zijn! 

Werkgroep St. Martinuskerk kerstviering 

KINDERVIERING KERSTAVOND IN DE ST. MARTINUS 

Daar ging je een robot bouwen en daarna programmeren je had eerst 

A dat was makkelijk B was moeilijker C nog moeilijker D moest je met 

een andere groepje een grote maken. Dat was ook moeilijk maar niet 

zo moeilijk als Mindstorm 

Lunch 

De lunch was heerlijk misschien iets te weinig voor mij, maar het was 

heerlijk .  

We hadden krentenbolletjes, bolletjes kaas, 

Bolletjes chocopasta, bolletjes pindakaas en bolletjes boterhamworst .  

Mijn mening van de legostudio: 

Het is een aanrader ,ik weet de straat niet maar het is in de school de 

kubus . 

Samengevat een leuke dag. 

 

Miel van Burgsteden 

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

