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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen weken, in de adventtijd, hebben we met de kinderen stil 

gestaan bij de betekenis van kerst. Thema’s als verbondenheid, licht, 

samen en geven kwamen aan bod. Er zijn kerststukjes gemaakt door 

klein en groot en deze zijn gegeven aan ouderen, er klonken kerst-

liedjes uit de hal omdat de piano werd bespeeld, er zijn gedichten 

geschreven en veertig kinderen hebben gezongen tijdens de Hoog-

landse Wintersferen. Het thema ‘samen’ loopt als een rode draad 

door al deze activiteiten heen. Madelief heeft haar kerstgevoel ver-

woord in een Rondeel (dichtvorm). Ze heeft haar Rondeel voorgedra-

gen in de kerk. 

 

We hebben in de Martinuskerk kunnen genieten van het prachtig ver-

telde, gespeelde en gezongen kerstverhaal door alle kinderen van 

de Langenoord. ’s Avonds hebben de kinderen met hun eigen groep 

kunnen genieten van hun eigen kerstdiner en u hebt elkaar kunnen 

ontmoeten op het plein. Wat een saamhorigheid tussen alle betrok-

kenen. Wij, het team, waarderen dit ten zeerste, want op deze fijne 

basis mogen wij dagelijks werken met uw kinderen. 

 

Na de kerstvakantie starten we met een nieuwe kleutergroep. Wij 

hebben het leerplein ingericht als kleuterplein en het lokaal ernaast 

ingericht als leerplein voor alle kinderen. We hebben hiervoor geko-

zen, om het open karakter van het kleuterplein boven zo dicht moge-

lijk te benaderen. Mirelle van den Hoogen en Caroline Huitenga zul-

len de nieuwe kleuters gaan begeleiden. Mirelle is al een bekend ge-

zicht in de school en Caroline komt tot de zomervakantie het team 

versterken. Wij wensen Caroline veel werkplezier op de Langenoord. 

 

William legt zijn taak als ICT’er neer. Hij gaat zijn droom verwezenlijken 

en gaat professioneel verder in de muziek. Daarnaast blijft hij verbon-

den aan KPOA, hij is initiatiefnemer in het realiseren van een Lego stu-

dio. Daarover vertellen we u later meer. William, heel veel succes ge-

wenst en bedankt voor je inzet! 
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En met de mooie kerstgedachte van Madelief wensen wij u fijne feest-

dagen met elkaar en een hele fijne vakantie voor de kinderen en mis-

schien ook voor u… 

 

Namens het team, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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