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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Dit is alweer de laatste Lange Oortjes van 2022. Aankomende week  

vieren we gezellig kerst met elkaar. We hopen u donderdag allemaal te 

zien in de Martinus Kerk om samen te genieten van het kerstspel van de 

kinderen uit groep 6 en liedjes van alle groepen. 

De ochtend starten we met een gezellig ontbijt.  

We willen u bedanken voor uw bijdrage aan de voedselbank, dankzij u 

kunnen ook een heleboel gezinnen genieten van iets extra’s de komen-

de periode. 

Op dinsdag en woensdag bent u bij het wegbrengen van harte  

welkom om even te kijken in de klas. 

Op vrijdag hebben wij een studiedag en begint voor de kinderen de 

vakantie. In de vakantie zal het kleuterplein helemaal geschilderd  

worden. Na de vakantie zijn de lokalen beneden aan de beurt.  

Dit betekent dat wij om de beurt gebruik zullen maken van de ruimte 

van Lefland zodat de schilders hun werk kunnen doen. Volgende week 

donderdag nemen wij ook afscheid van Femke, zij gaat ons helaas  

verlaten. Na de vakantie start Matthijs bij ons, hij zal naast het lesgeven 

in groep 6 muziek gaan geven aan alle groepen. 

We wensen u alvast een hele fijne vakantie en gezellige dagen. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Colinda en Esther 
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JARIGEN - GEFELICITEERD!  

16 dec: Jake 

18 dec: Xam 

19 dec: Sofie en Claas 

20 dec: Tess, Mika en Ariane 

21 dec: Sarah, Juul en Mats 

22 dec: Vera, Finn en Scott 

24 dec: Luka 

26 dec: Lina en Liv 

27 dec: Devlin 

29 dec: Joah en Fréderique  

30 dec: Jet 

31 dec: Zara, Jimmy en Gijs 

2 jan: Mats 

3 jan: Juf Colinda 

4 jan: Tieme,  Yves EN  

           juf Sandra 

5 jan: juf Rita 

6 jan: Ronan, Quinten, Hugo 

           Isis en Dylan 

7 jan: Nick 

10 jan: juf Marlou 

11 jan: Juultje en juf Pamela 

 

 

GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

 

 

 

 

 

 

INZAMELINGSACTIE DE VOEDSELBANK 

De Voedselbank Amersfoort wil iedereen bedanken voor de inzameling-

actie. Zij zijn er heel blij mee. 

 

In één week tijd was Sinterklaas 

het land uit en deed de Kerst z'n  

intrede. 

Dank aan alle ouders die hebben 

geholpen op 5 december om 

het feest soepel te laten verlopen 

en ook superfijn dat er extra hel-

pende handen waren met de 

Sinterklaasspullen opruimen! 

In de loop van de week werden 

er drie kerststallen op het raam 

gemaakt voor de Hooglandse 

Wintersferen en afgelopen vrijdag waren we wederom weer erg blij, 

want een stel creatieve ouders heeft de school omgetoverd in Kerstsfe-

ren.  

ALLEMAAL BEDANKT! 

EVALUATIE KERST 

Net als bij Sint vragen wij u eventuele verbeterpunten op de mail te  

zetten naar langenoord@kpoa.nl. Alvast bedankt.  

mailto:langenoord@kpoa.nl
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AGENDA 

Maandag 19 december 

Doe-Kerst-met-je-haar-

dag 

 

Dinsdag 20 december 

Glitterdag 

 

8.20 tot 8.45 uur: Ouders 

mogen kijken in de klas  

 

Woensdag 21 december 

Kersttruiendag 

 

8.20 tot 8.45 uur: Ouders 

mogen kijken in de klas  

 

Donderdag 22 december 

Chic-de-friemel-dag 

 

Kerstontbijt 

 

13.00 –14.00 uur  

Kerstviering in de kerk 

 

Vrijdag 23 december 

Studiedag, alle kinderen 

vrij 

 

24 december 2022  t/m  

8 januari 2023 

Kerstvakantie 

BEDANKT!  

 

Elke Adventsweek hebben de 

leerlingen een opdracht uitge-

voerd. 

De derde week van deze Ad-

ventsweek hebben alle leer-

lingen kerstkaarten gemaakt 

voor het Nationaal Ouderen-

fonds. 

Voor deze ouderen is dit een 

lichtje in deze donkere tijd.  

Wat hebben de leerlingen 

prachtige kaarten gemaakt 

met mooie waardevolle  

teksten. 

 

Wij willen iedereen bedanken voor 

het inleveren van de kassabon tijdens 

de Kinderboekenweek.  

Wij mogen schoolboeken voor de 

bieb aanschaffen t.w.v.  € 160,00. 

 

Wij bedanken ook 

Bruna Hoogland.  

KERSTKAARTEN VOOR NATIONAAL OUDERENFONDS 
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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 

 

Kerstkaarten, gemaakt door de leerlingen van school. 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

Er staat een volle bak met veel gevonden voorwerpen.  

Mist u iets van uw zoon/dochter?  

Kom volgende week in deze bak kijken. Alles dat er eind van de week 

nog in zit gaat naar een goed 

doel. 

 

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

