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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We kijken terug op een bijzonder jaar. In maart gingen de scholen voor 

het eerst dicht en ook afgelopen week moesten wij onze deuren slui-

ten. Hierdoor begon de kerstvakantie onverwachts drie dagen eerder 

en konden we helaas geen kerst vieren met elkaar. Gisteren heeft u via 

Parro een link gekregen om de kerstviering samen met uw kind te bekij-

ken, we hopen dat u hiervan heeft genoten. 

Na de vakantie starten we met twee weken thuisonderwijs. De eerste 

week na de vakantie zullen de leerkrachten via teams contact opne-

men met de leerlingen, zodat we elkaar toch even kunnen zien en 

spreken.  

Afgelopen dinsdag heeft Ilse afscheid genomen van groep 1-2b, zij 

start na de kerstvakantie met haar nieuwe baan.  

Rianne haar zwangerschapsverlof zit er op, zij start na de kerstvakantie 

in groep 1-2b. 

We wensen u fijne dagen en een goed 2021, blijf gezond! 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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JARIGEN—GEFELICITEERD! 

18 dec.: Xam 

20 dec.:  Tess 

21 dec.: Sarah 

22 dec.: Finn en Scott 

24 dec.: Luka 

27 dec.: Devlin 

28 dec.: Floortje 

29 dec.: Frederique,  

              Joah en Carlito 

30 dec.: Björn 

31 dec.: Gijs en Jimmi 

3 jan.: Juf Colinda 

5 jan.: Juf Rita 

6 jan.: Ronan, Quinten,  

            Hugo, Isis en Dylan 

7 jan.: Lisanne en Nick 

11 jan.: Anouk, Juultje en 

             juf Pamela 

13 jan.: Elle-Nova 

14 jan.: Kiki 

SIMONE IS BEVALLEN. 

Simone is 3 december bevallen van een mooie zoon. 

Gefeliciteerd Simone en Arie met de geboorte van jullie zoon Aron. 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Helaas zijn er brigadierouders die wegens omstandigheden moeten 

stoppen met hun werkzaamheden als verkeersbrigadier en we weten 

nu al dat aan het eind van dit schooljaar er enkele ouders stoppen. 

Dat betekent dat het brigadieren, wegens te weinig mankracht, hele-

maal zal moeten stoppen TENZIJ.....u denkt:  

• de verkeerssituatie bij het oversteekpunt Concordia/ Kletersteeg is 

wel heel onoverzichtelijk 

• wat nu als de kinderen weer meer zelfstandig naar school fietsen/ 

lopen en het verkeer weer drukker wordt? 

• wat nu als ik een steentje zou kunnen bijdragen aan de veiligheid 

van alle kinderen van De Langenoord? 

• wat nu als ik me eens opgeef voor het brigadieren? 

 

Neem dan alstublieft contact op met Angela van Hattum of stuur een 

mailtje naar langenoord@kpoa.nl. Dan zorgen wij dat het bij Angela 

terechtkomt. Vele handen maken nog altijd licht werk, wij vertrouwen 

op uw medewerking.  

 

 

 

BRIGADIEROUDERS 

OUD PAPIER 

 

Donderdag 14 januari 

tot vrijdag 15 januari 

10.00 uur staat de  

papiercontainer bij 

school. 

De activiteitencommissie 

is blij met de opbrengst 

van het oud papier. 
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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 

GESLAAGD VOOR DE TYPECURSUS 

Alyssa, Anouk, Anthonie, Britt, Elle-Nova, 

Emilie, Emma, Imke, Jake, Leon, Lisanne, 

Sem, Twan, Xanne, Jordi en Lee zijn  

woensdag 9 december geslaagd voor de 

typecursus. 

Dit werd gevierd met een glaasje bubbels. 

Gefeliciteerd kanjers! 

 

Bedankt ouders/verzorgers, 

Dankzij het meesparen voor onze schoolbibliotheek tijdens de Kinder-

boekenweek hebben wij onderstaande boeken kunnen ontvangen 

van Bruna. 

KINDERBOEKENWEEK 

4 januari starten de volgende leerlingen op school: 
 

Jake, Sofie en Lina in groep 1-2A bij juf Steffenie en juf Bernadette. 
 

Joris en Vera in groep 1-2B bij juf Suzanne 

en juf Rianne 
 

Quinn in groep 4-5 bij juf Nanda en  

juf Pamela 

Hidde in groep 6-7 bij juf Nienke  

Wij wensen jullie veel plezier op school. 

NIEUW OP SCHOOL 

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


NIEUWS VAN BUITENAF 

 

Familieviering: kerstavond 18:00 uur Martinuskerk  

voorganger Diaken Frank Sieraal 

Ieder jaar kijken we weer met elkaar uit naar kerstmis, 

God die ons licht gaf in het donker met de geboorte 

van Jezus. Dat vieren we met elkaar in een mooie vol-

le kerk samen met familie en anderen naasten. Ook 

dit jaar kijken vele mensen er naar uit, de eerste kerst-

bomen werden al vroeg gekocht en iedereen was  in 

afwachting van het laatste corona nieuws wat er zou 

mogen. Net als veel dingen, is in 2020 kerstmis anders. 

Toch blijft de boodschap hetzelfde, God die ons een 

licht stuurt in het donker. Tijdens de familieviering zullen 

we daar mooie verhalen over vertellen, het oude be-

kende verhaal van de geboorte van Jezus maar ook 

een mooi actueel verhaal over Kerstmis 2020. 

We hadden jullie het liefst allemaal samen in de kerk gezien, dat gaat helaas niet lukken, 

meevieren in de kerk kan door middel van opgeven. Via de website of bellen met het 

secretariaat. Ook nodigen we iedereen van harte uit om de viering online met ons te vie-

ren. Alle gegevens voor reserveren en online viering kijken kunt u vinden op 

www.katholiekamersfoort.nl  

Hartelijke groeten van de werkgroep familievieringen 

http://www.katholiekamersfoort.nl

