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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Op dit moment zitten we midden in de Sinterklaasperiode. Afgelopen 

woensdag heeft groep 1-2 t/m 4 in pyjama op school hun schoen ge-

zet. Er waren wel drie pieten en heel veel kinderen en ouders. Er werd 

heel goed gezongen. De volgende dag zat er iets lekkers in alle  

schoenen, maar de pieten hadden wel erg veel rommel gemaakt in 

alle klassen. Alleen bij groep 7 hadden ze geen rommel gemaakt want 

meester Wilber had allemaal posters opgehangen dat rommel niet ge-

waardeerd werd. ’s Middags haalde hij met een gerust hart de posters 

van het raam, maar dat was te vroeg gejuicht, want vrijdagochtend 

was het alsnog een rommel. Maar niet in zijn lokaal, want al het meubi-

lair stond buiten op het plein!  

Vanmiddag was er een Surprisetentoonstelling in groep 5 t/m 8. Wat zijn 

er weer fantastische surprises gemaakt! Aankomende maandag komt 

Sinterklaas op school en gaan we kijken wat er allemaal in deze mooie 

surprises zit.  

U als ouder bent van harte welkom om te komen kijken bij de intocht 

van Sinterklaas, hij zal na 9.00 uur aankomen. Wel willen we u vragen 

om dan achter alle kinderen te gaan staan (op afstand), zodat zij alles 

goed kunnen zien. De kinderen zijn maandag om 13.00 uur uit.  

Intussen is de Adventsperiode al begonnen. Elke week besteden we 

aandacht aan een bepaald onderwerp. Daarom is afgelopen week 

de inzamelactie voor de Voedselbank gestart. Mocht u iets kunnen  

missen, dan kunt u uw kind iets meegeven. Op de gang tegenover 

groep 6 staan dozen waar alles in mag. Deze actie loopt t/m  

vrijdag 16 december.  

In deze Lange Oortjes vindt u verdere informatie over de aankomende 

Kerstperiode.  

We wensen u een fijn Sinterklaasweekend. 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Colinda en Esther  
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JARIGEN - GEFELICITEERD!  

02 dec.: Luc, Simon en  

               Phillipe 

05 dec.: Maud en Nikki 

06 dec.: Stach, Noa en  

               Joris 

08 dec.: Jesse 

10 dec.: Vera 

12 dec.: Liz 

14 dec.: Juf Marieke 

15 dec.: Chen 

16 dec.: Jake 

 

 

 

 

SECTORPLAN CORONA, OVERZICHT FASES 

NIEUW OP SCHOOL 

Liz start volgende week in 

groep 1-2C bij juf Nanda en 

juf Rianne.  

Wij wensen Liz veel plezier op 

school. 

Tijdens de vorige MR vergadering heeft de MR ingestemd met het sec-

torplan Covid. Alle scholen moeten dit hebben, mocht er weer een co-

rona uitbraak komen. Het plan bestaat uit verschillende scenario’s. Het 

kabinet besluit wanneer er wordt opgeschaald of afgeschaald naar 

een ander scenario. Hieronder vindt u een schematische weergave van 

de verschillende scenario’s. Mocht u het hele sectorplan willen lezen 

dan kunt u deze bij ons inzien. 

In januari wordt de vrijwillige ouderbijdrage geïnd. Voorgaande school-

jaren incasseerde de ouder-activiteitencommissie (AC) de bijdrage, 

maar sinds deze is opgeheven, organiseren en incasseren we dit zelf.  

Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten buiten de lesactivi-

teiten te betalen, zoals bijvoorbeeld Sint en Kerst. In januari wordt u hier 

via Parro over geïnformeerd.  

OUDERBIJDRAGE 

Scenario Standaard maatregelen (cumulatief) 

 

Donkergroen 

 

Basismaatregelen (zoals ze overal gelden) 

Goede ventilatie 

 

Groen 

 

Extra aandacht voor risicogroepen 

  

 

Oranje 

 

Mond/neusmaskers voor leerlingen vanaf 

groep 6 en volwassenen 

Looproutes in de school door gescheiden 

ingangen 

Gespreide pauzes 

Geen ouders/ externen in de school 

Teamleden alleen op school voor onderwijs-

kundige activiteiten 

Geen overige activiteiten op school -> al-

leen onderwijskundig 

Lefland (Plusklas) wordt in fysieke vorm opge-

schort 

 

Rood 

 

Verregaande contactbeperkende maatre-

gelen, aantal personen wat tegelijk in school 

aanwezig is, moet aanzienlijk worden be-

perkt. 

Intensievere aandacht voor sociale functie 

van het onderwijs 

Leerlingen die voldoen aan de doelgroe-

pomschrijving van de uitzonderingen kunnen 

altijd naar school komen. 
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AGENDA 

Maandag 5 december: 

Sinterklaasfeest 

Alle kinderen om 13.00 

uur vrij 

Dinsdag 20 december 

8.20 tot 8.45 uur: Ouders 

mogen kijken in de klas  

Woensdag 21 december 

8.20 tot 8.45 uur: Ouders 

mogen kijken in de klas  

Donderdag 22 december 

Kerstontbijt en 

13.00 –14.00 uur  

Kerstviering in de kerk 

Vrijdag 23 december 

t/m zondag 8 januari 

Kerstvakantie 

INFORMATIE SINTERKLAASFEEST 

 

Mocht u als ouder evaluatiepunten hebben over de activiteiten in de 

Sint periode dan horen wij dit graag via langenoord@kpoa.nl.  

Zelf evalueren we de activiteiten ook. Zo zullen we volgend jaar eerder 

beginnen met koffie en thee zetten het pyjama zingen. We hadden van 

tevoren niet verwacht dat er zoveel animo zou zijn voor koffie en thee. 

Ook zullen wij het ophalen in het donker een volgende keer anders  

organiseren. 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Maandag 5 december  

Sinterklaas en zijn pieten zullen dit jaar aan de 

voorzijde van de school (Kerklaan) aanko-

men. De kinderen staan met hun eigen groep 

en leerkracht langs de weg.  

Wilt u ook kijken hoe de Goedheiligman zijn 

entree maakt? Dan verzoeken we u om op 

afstand mee te kijken. Dit doen we, zodat de 

leerkracht het overzicht over de groep kan 

bewaren.  

 

De kinderen krijgen op 5 december wat Sinterklaaslekkernijen, maar  

nemen zelf een tien-uurtje en lunch mee. En wie weet… Hebben Sint en 

zijn Pieten wel een cadeau mee voor de leerlingen! 

 

Op 5 december zijn alle kinderen om 13.00 uur vrij. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen 

ook u een fijn Sinterklaasfeest! 

 

Met vriendelijke groet, De Sinterklaascommissie 

INPAKPIETEN BEDANKT 

Er kwamen vele inpakpieten aangesjeesd 

ze zijn giga druk met inpakken geweest. 

Onder het genot van een koekje en kopje thee. 

namen ze ook veel gezelligheid mee. 

Wat zijn jullie geniaal 

Bedankt namens ons allemaal. 

 

EVALUATIE SINT 

mailto:langenoord@kpoa.nl
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KERSTMIS 2022 

We zitten nog vol in de Sinterklaassferen, maar voordat 

we het weten, is het alweer Kerstmis! In dit bericht alle 

informatie met betrekking tot de Adventsperiode en 

Kerstmis.  

 

ADVENT  

Wij gaan de Adventsperiode in met de intentie om zelf 

een lichtje te zijn in donkere tijden. Elke Adventsweek 

krijgen de kinderen een opdracht om (klassikaal) uit te 

voeren, zoals bijvoorbeeld het maken van Kerstkaarten 

voor het Nationaal Ouderenfonds. De Adventsopdrach-

ten zijn te vinden op de wand bij de gymzaal; onze ei-

gen grote Adventskalender. Bij één van de opdrachten 

op de Adventskalender kunnen wij de hulp van ouders 

goed gebruiken, want we starten een inzamelingsactie 

voor de voedselbank Amersfoort.  

 

Vanaf 28 november tot en met vrijdag 16 december 

staan er bij de Adventskalender dozen om lang houdbare producten voor de voedselbank 

in te leveren.  

 

KERSTWEEK  

In de aanloop naar Kerstmis hebben we net als vorig jaar een Kerstweek. Niet verplicht om 

aan mee te doen, maar wel erg leuk; 

Maandag 19 december; Doe-Kerst-met-je-haar-dag 

Dinsdag 20 december; Glitterdag 

Woensdag 21 december; Kersttruiendag  

Donderdag 22 december; chic-de-friemel-dag 

 

Op donderdag 22 december vieren we Kerst in de klas.  

We starten de dag in feestelijke kleding met een Kerstontbijt. In Parro staat een intekenlijst 

per groep met daarin de benodigdheden voor een geslaagd ontbijt. Fijn als iedereen wat 

meeneemt!  

Van 13.00 uur tot 14.00 uur hebben we de Kerkdienst in de St. Martinuskerk.  

Ouders zijn hierbij van harte welkom om te komen kijken.  

 

Vrijdag 23 december is een studiedag en zijn de kinderen vrij; tijd voor een welverdiende 

Kerstvakantie! 

 

Bovenstaande data worden ook in de Parro-agenda gezet, zodat u het makkelijk terug kunt 

vinden. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, laat het gerust weten via  

langenoord@kpoa.nl.  
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad en   

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

 

Voordat je het weet is het weer zover!  

Op vrijdag 16 december gaat de Langenoord 

weer onze bijdrage leveren aan de Hooglandse 

Wintersferen door liedjes te zingen met ons eigen 

samengestelde kinderkoor. 

Met kinderen die het leuk vinden (uit diverse 

klassen), zullen we een aantal nummers zingen. 

Het is de laatste keer dat Hooglandse Wintersfe-

ren er is, dus ook de laatste kans om er op te treden! 

 

Heeft uw kind hier zin in? Opgeven kan vanaf 2 december via de  

Parro-agenda.  

Oefenen doen we maandag 12 december, dinsdag 13 december en 

woensdag 14 december onder schooltijd van 13.45 uur tot 14.15 

uur.  Vrijdag 16 december van 15.15 uur tot ongeveer 16.00 uur is dan 

ons optreden tijdens Wintersferen. 

 

We hopen weer op vele aanmeldingen om er voor de laatste keer een 

gezellig koor van te maken! 

 

 

ZINGEN TIJDENS DE HOOGLANDSE WINTERSFEREN 

GEFELICITEERD MET JULLIE TYPE-DIPLOMA 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Woensdag hebben deze leerlingen type-examen gedaan.  

Gefeliciteerd met jullie type-diploma Kanjers. 

  

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://www.instagram.com/kbsdelangenoord/
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GEVONDEN VOORWERPEN 

KERSTSTALLENROUTE 

 

Op vrijdag 16 december is er naast een spetterend optreden ook 

een mooie kerststallenroute, georganiseerd door Martinus Verbindt,  

met puzzeltocht. 

Op de ramen aan de voorkant van de school gaan wij een mooie 

Kerststal maken.  

 

Route: Martinuskerk - Oude Kerklaan - Leo's Oord - richting ''t Laar - 

parallel aan Woudzoom - Struweelpad - Kastanjelaan - Meidoornpad 

- Plataanweg - Berkenlaan - Kerklaan - Martinuskerk.  

Komen jullie ergens tussen 15:00 uur en 20:00 uur ons kunstwerk be-

wonderen?  

 

 


