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Schooljaar 2021-2022 

17 december | nummer 08 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat hebben wij genoten van uw kind(eren) afgelopen week! Maan-

dag was het ‘Doe kerst met je haar dag’, dinsdag ‘Glitterdag’ en 

woensdag ‘Nationale foute kersttruiendag’. Het was leuk om te zien 

hoe dit bij de kinderen leefde. 

 

Gisteren hebben we met elkaar genoten van de kerstmusical  

‘De Kerstnar’ opgevoerd door de kinderen van groep 7. Het was fijn om 

dit met elkaar in de kerk te kunnen doen. Groep 7 heeft de musical 

maar liefst drie keer opgevoerd zodat we deze musical in de verschil-

lende cohorten konden bekijken. De musical is gefilmd, de link zullen wij 

snel met u delen zodat u thuis ook van de musical kan genieten.  

 

Vanochtend hebben alle klassen heerlijk en gezellig met elkaar ontbe-

ten. We vinden het fijn dat we deze week kerst met elkaar konden vie-

ren en zo deze bijzondere periode met elkaar konden afsluiten.  

 

Gisteren hebben wij met het team afscheid genomen van Simone. Zij 

start na de kerstvakantie op een school dichterbij huis. We zijn blij dat 

wij haar vervanging rond hebben gekregen. Na de kerstvakantie tot 

half april zal Marie-Louise voor groep 2/3 staan. Zij is voor de kinderen 

een bekend gezicht omdat zij nu het zwangerschapsverlof van Jolien in 

groep 1/2 vervangt. Half april zal Joyce van den Akker de groep over-

nemen en ons team komen versterken. Ook Joyce is voor de kinderen 

een bekend gezicht, zij was de afgelopen jaar werkzaam als specialist 

jonge kind bij Zazah. 

 

We willen u enorm bedanken voor uw medewerking en flexibiliteit de 

afgelopen periode. We hopen dat u een fijne kerstvakantie heeft. We 

wensen u hele fijne en gezellige dagen samen met het gezin, blijf ge-

zond! 

 

Hartelijke groet, Namens het team, 

Chantal en Esther 
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Herhaling 

Na de kerstvakantie zullen de werkzaamheden aan de voorkant van 

de school starten. Wij hebben het ontwerp van de Kerklaan gezien en 

zijn hier erg enthousiast over. Voor de school wordt er een speciaal at-

tentiegebied aangelegd met een andere kleur en bestrating, dit zal 

bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom de school. Ook komt er 

een kiss en ride strook. De verwachting is dat de werkzaamheden half 

maart klaar zijn. 

We verwachten dat wij de eerste week na de vakantie nog via de 

voorkant van de school te bereiken zijn, mocht dit anders zijn dan zul-

len wij u via Parro informeren.  

WERKZAAMHEDEN RONDOM DE SCHOOL 

TYPEXAMEN 

Vorige week hebben een aantal leerlingen van de groepen 6 t/m 8  

typ- examen gedaan. Wij feliciteren alle kanjers omdat ze geslaagd 

zijn.  

WIE DOET ERMEE? FLOORBALL TOURNOOI 

Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben 8 december een in-

schrijfformulier meegekregen voor het Floorball toernooi, zondag 20 

februari 2022. 

Uiterste inleverdatum is 21 december.  

Heb je het formulier nog niet ingeleverd maar wil je graag meedoen 

met dit floorball toernooi: Mail dit formulier dan uiterlijk 21 december 

naar bscdelangenoord@kpoa.nl. 

Laten wij hopen dat het toernooi door kan gaan volgend jaar. 

NIEUW OP SCHOOL 

Noa is vorige week op school gestart. 

Noa zit in groep 1-2A bij juf Mirelle en 

juf Marie-Louise.  

Welkom Noa. Wij wensen je veel plezier op 

school. 

mailto:bscdelangenoord@kpoa.nl


KWINK 
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JARIGEN - GEFELICITEERD!  

16 dec.: Jake 

18 dec.: Xam 

19 dec.: Sofie 

20 dec.: Tess en Ariane 

21 dec.: Sarah 

22 dec.: Finn en Scott 

24 dec.: Luka 

26 dec.: Lina 

27 dec.: Devlin 

29 dec.: Joah, Frederique 

31 dec.: Jimmi en Gijs 

 

 3 jan.: juf Colinda 

 4 jan.: Tieme en Yves 

 5 jan.: juf Rita 

 6 jan.: Ronan, Quinten,  

            Hugo, Isis en Dylan 

 7 jan.: Nick 

11 jan.: Anouk, Juultje en 

              juf Pamela 

 

 

AGENDA 

 

Kerstvakantie: 

20 december t/m 7 januari 

 

Maandag 10 januari 

Alle leerlingen weer naar 

school. 

 

 

 

 

Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode 

Kwink nu voor het tweede schooljaar. Sociaal-emotioneel leren vindt 

overal plaats. Op school, op de club, buiten op straat en thuis. In al die 

verschillende situaties moeten kinderen een beroep doen op hun soci-

ale vaardigheden. U besteedt hier thuis misschien ook al wel aandacht 

aan. Wilt u meer achtergrondinformatie over sociaal-emotioneel leren? 

Lees dan de achtergrondartikelen in het Kwink magazine (Kwink - Voor 

sociaal-emotioneel leren (kwinkopschool.nl) 

 

In de lessen van Kwink komen verschillende onderwerpen aan bod en 

worden er handvatten gegeven voor hoe kinderen kunnen reageren in 

bepaalde situaties. Kwink werkt met clusters van 5 lessen met verschil-

lende sociaal-emotionele vaardigheden. Voor elke 5 lessen is er een 

koelkastposter gemaakt voor thuis. Deze kan thuis ingezet worden om 

te werken aan de verschillende vaardigheden die in de klas aan bod 

komen. Na de kerstvakantie zal er door de leerkracht een koelkastpos-

ter worden verstuurd. Deze koelkastposter kan thuis worden opgehan-

gen of tijdens een moment 

worden besproken met de kin-

deren. Vanaf dat moment 

wordt er per cluster van 5 les-

sen een koelkastposter meege-

stuurd door de leerkracht. 

Wanneer de posters mee wor-

den gestuurd, is afhankelijk van 

waar de leerkracht op dat mo-

ment is met de gegeven les-

sen. In iedere groep worden 

lessen naar behoefte aange-

boden. 

 

BEDANKT 

 

Wij willen alle ouders van de  activiteitencommissie 

en de kerstcommissie bedanken. De kinderen heb-

ben genoten van een fantastische kerstweek.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kwinkopschool.nl%2F&data=04%7C01%7Ce.kamer%40kpoa.nl%7Cc35e64202ee24a1c4b8a08d9bffea998%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637751922752144076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wL
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kwinkopschool.nl%2F&data=04%7C01%7Ce.kamer%40kpoa.nl%7Cc35e64202ee24a1c4b8a08d9bffea998%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637751922752144076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wL
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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 

VOLLEYBALTOERNOOI 

Vrijdag 12 november zijn we met 4 man (en vrouw) 

sterk naar de Amarena gegaan om onze beste vol-

leybalkunsten te laten zien.  

Lisanne, Phéline, Samuel en Indy hebben een sportief 

en leuk toernooi gespeeld! De eerste wedstrijd won-

nen ze meteen, met goed teamwork. De tweede 

wedstrijd hebben ze goed hun best gedaan maar 

helaas net verloren en de laatste wedstrijd wonnen 

ze weer en daarom werden ze 2e in de poule en 

mochten ze door naar de winnaars poule!! Hier 

moesten ze tegen 4 grote jongens uit groep 8, heb-

ben ze zich kranig geweerd maar helaas net niet ge-

wonnen. Wel waren ze super trots dat ze zo ver geko-

men waren, en wij ook!! Tevreden en met een mooi 

vaantje zijn ze weer naar huis gegaan   

 

Groetjes Sanne Huyser 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 

 

 

De gevonden voorwerpen stromen binnen. 

Een bak vol losse handschoenen, sjaals, gymtassen  

incl. gymspullen, sleutels, haarbanden. 

 

Kom kijken of er iets van uw kind tussen zit. 

 

 

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

