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Schooljaar 2021-2022 

14 januari | nummer 09 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De eerste schoolweek van 2022 zit er alweer op. Wat vinden we het fijn 

dat we de kinderen weer op school mogen ontvangen. 

 

Afgelopen maandag is de instroomgroep gestart. Hierin zitten 14 kin-

deren die net vier jaar zijn geworden. Deze groep zal in de loop van het 

schooljaar groter worden. 

 

Maandag zijn ook twee nieuwe collega’s gestart. Cynthia en Marijke 

zullen zich verderop in deze Lange Oortjes voorstellen. Naast Yvette en 

Peet zullen zij zorgen voor extra ondersteuning in de groepen. Dit is mo-

gelijk vanuit de NPO middelen; het extra geld wat wij als school hebben 

ontvangen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na 

corona. 

 

Op school gelden dezelfde maatregelen als het gaat om corona als 

voor de kerstvakantie. Op het moment dat er drie of meer besmettin-

gen zijn in een groep zal de groep in quarantaine moeten. Wanneer dit 

het geval is zullen wij de ouders/verzorgers van de betreffende groep 

via Parro informeren.  

We blijven extra ventileren, dit betekent helaas dat het in school een 

stuk kouder voelt. Houdt u hierbij alstublieft rekening mee bij de kleding-

keuze van uw kind. Geef gerust een extra dikke trui mee. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther  
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NIEUW OP SCHOOL 

Maandag 10  januari  zijn 

de volgende kinderen op 

school gestart in groep 1C 

bij juf Femke en juf Nanda 

Jaylano, Noa, Djoëlle, 

Simon, Nikki, Jesse, Claas, 

Mats, Jill, Vera, Liv, Jet,  

Zara en Mats.  

Dylano is gestart in  

groep 1-2B bij juf Suzanne 

en juf Rianne 

Wij wensen jullie veel plezier 

op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Cynthia van de Belt, ik ben 38 jaar 

en ben verloofd met Patrick. Samen hebben wij 

een zoon van bijna 9 jaar en een dochter van 4 

jaar. Wij wonen met plezier in Leusden. 

 

Ik ben een lief, rustig, sociaal, vriendelijk en  

loyaal persoon en vast nog veel meer    

Mijn hobby’s zijn: wandelen, puzzelen, spelletjes 

spelen, creatief bezig zijn in naaien, schilderen 

en tekenen. En ik ben gek op dieren. Zelf heb-

ben we 2 cavia’s. 

 

14 jaar geleden heb ik mijn diploma onderwijsassistent behaald. Helaas  

heb ik nooit in het onderwijs gewerkt, maar wel met kinderen van 0- 12 

jaar in kinderopvang (kdv, bso) en ik ben 7,5 jaar gastouder geweest. 

 

Nu is het tijd dat ik kinderen ga begeleiden in hun ontwikkeling op 

school, wat ik super leuk vind! 

VOORSTELLEN NIEUWE COLLEGA’S 

REKENMATERIALEN 

 

Van de NPO middelen hebben wij ook ver-

schillende materialen aangeschaft. Iedere 

groep heeft afgelopen week een bak ont-

vangen met materialen ter ondersteuning 

van de rekenlessen.  

 

Hallo allemaal, mijn naam is Marijke Hagen. Ik 

woon in Amersfoort met mijn man Marco en 

mijn 2 zoons Jasper (14) en Thomas (11). In 

mijn vrije tijd vind ik het leuk om in de tuin te 

werken, te puzzelen of televisie te kijken. Het 

was nog een hele zoektocht om een foto van 

mezelf te vinden, ik sta namelijk liever achter 

de camera    

Ik heb veel zin om aan de slag te gaan op de 

Langenoord. 

Groetjes Marijke 



TASJES 
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JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

16 jan.: Stig 

18 jan.: Benthe en Evelien 

19 jan.: Quinn 

20 jan.: Marit en Lucy 

23 jan.: Sacha 

24 jan.: Ruben en Quinn 

25 jan.: Tess 

27 jan.: Vince 

28 jan.: Joanna 

 

 

AGENDA 

De week van 14 februari 

Aanvang voortgangs- 

gesprekken (facultatief) 

 

Donderdag 24 februari 

Rapport mee 

 

Vrijdag 25 februari 

Carnaval 

Alle kinderen 13.00 uur vrij 

 

28 februari t/m 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben voor alle leerlingen een 

rood Langenoord tasje laten maken. 

Deze tasjes worden op school bewaard 

en kunnen gebruikt worden wanneer 

iets van school naar huis moet, bijvoor-

beeld de rapporten of het thuiswerk 

mocht een groep in quarantaine gaan. 

De tasjes komen daarna weer mee naar 

school en worden op school bewaard. 

Dit is een stuk duurzamer dan het ge-

bruik van plastic tasjes. Na groep 8 krij-

gen de kinderen dit tasje mee naar huis 

als aandenken aan hun tijd op de  

Langenoord. 

 

WIE-O-WIE HEEFT INTERESSE IN EEN FIETS/KAR? 

 

We hebben nieuw buitenspeelmateriaal besteld. Binnenkort worden 

deze nieuwe fietsen en karren bezorgd.  De oude fietsen en karren kunt 

u kopen voor 15,- euro per stuk en volgende week afhalen.  

Mocht u interesse hebben dan kunt u een mail sturen naar  

langenoord@kpoa.nl.  

Wie als eerst komt wie als eerst maalt. Op de volgende pagina staat 

een foto van de beschikbare fietsjes en karren. 
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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 

 

Mocht u interesse hebben dan kunt u een mail sturen naar  

langenoord@kpoa.nl.  

WERKZAAMHEDEN RONDOM DE SCHOOL 

Binnenkort  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 attentiegebied 

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. 

Op dit moment zijn we  nog via de voorkant van de school te bereiken. 

Mocht dit anders zijn dan zullen wij u via Parro informeren.  

 

 

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

