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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We zijn 2019 fijn gestart met elkaar. Alle kinderen waren weer op 

school en met elkaar hebben we op verschillende manieren gespro-

ken over de kerstvakantie en over het nieuwe jaar. Wat zijn je wen-

sen, wat wil je leren en hoe wil je omgaan met elkaar? Prachtig om te 

zien en te horen hoe kinderen hier over nadenken en zo hun eigen 

doelen hebben. Ook met het team zijn we goed gestart. 

Gisteren kregen we mooi nieuws: De wens van de Langenoord heeft 

op de Hooglandse Wintersferen met 110 schijfjes gewonnen! Binnen-

kort neemt de wensboomcommissie contact op om de mogelijkhe-

den te bespreken om de wens in vervulling te laten gaan! Hiermee 

wordt ons plein nog comple-

ter. Ook heeft de tuinman 

klimmers geplant tegen een 

deel van het hek tussen de 

parkeerplaats van Concor-

dia en ons groene deel. Nu 

hopen op een mooi voor-

jaar, zodat alles lekker kan 

gaan groeien en de kin-

deren weer heerlijk verder 

kunnen spelen, ervaren en 

ontdekken in het groen. 

 

Via Parro heeft u een uitnodiging ontvangen voor het koffie-uurtje 

nieuwe stijl op dinsdag 15 januari van 14.15 - 15.15 uur. U heeft aan-

gegeven dat u belangstelling heeft voor meer inhoudelijke informa-

tie. We hebben nu voor het thema taal/lezen gekozen, omdat we 

voor aanvankelijk lezen (leren lezen in groep 3), taal en spelling wer-

ken met nieuwe methodes. En u hier graag wat over vertellen en la-

ten zien. Taal/lezen vormt de basis van ons onderwijs. We kregen van 

diverse ouders ook feedback dat 14.15 uur niet voor iedereen een 

geschikt moment is. We realiseren ons dat de tijdstippen van de koffie

-uurtjes niet voor iedereen passend zijn.  



2 

JARIGEN - GEFELICITEERD! 

12 januari: Sanne 

13 januari: Elle-Nova 

14 januari: Kiki 

16 januari: Brent en Stig 

18 januari: Benthe en Evelien 

19 januari: Amy en Quinn 

20 januari: Marit en Lucy 

22 januari: Lisanne 

23 januari: Sacha en Lente 

24 januari: Ruben 

25 januari: Marjolein 

Voor nu gaan we ervaren wat u ervan vindt. Dan kijken we daarna 

hoe we dit in het nieuwe jaar verder gaan vormgeven.  

U bent aanstaande dinsdag van harte welkom!  

Laat even weten als u komt (via de leerkracht of een mailtje/belletje 

naar  langenoord@kpoa.nl/0334801263.   

Hieronder nogmaals het programma. 

Programma koffie-uurtje 2.0: 

14.15 – 14.30 uur: koffie/thee in de keuken 

14.30 – 15.00 uur: informatie over STAAL door methode specialist 

15.00 – 15.15 uur: ronde 1 (u kunt zelf een keuze maken uit onderstaan-

de onderwerpen) 

15.15 – 15.30 uur: ronde 2 (u kunt zelf een keuze maken uit onderstaan-

de onderwerpen) 

  

Onderwerpen ronde 1 en 2: 

- Een ouderles Veilig leren lezen 

- Informatief filmpje over taalonderwijs aan het jonge kind 

- Wat als er extra ondersteuning nodig is 

- Spelling 

- Taal 

 

Uitnodiging van de MR 

Op 5 november zijn we in de MR-vergadering met verschillende ou-

ders in dialoog gegaan om input op te halen voor het schoolplan voor 

de komende 4 jaar. In de MR vergadering van 21 januari gaan we hier 

een vervolg aan geven. We willen met elkaar stil staan bij de meer in-

houdelijke kant van het onderwijs. Wat verstaan we als ouders onder 

“basisonderwijs”?  

En wat verwachten we dat De Langenoord inhoudelijk bijdraagt aan 

de ontwikkeling van onze kinderen? 

Omdat we het belangrijk vinden dat het een gedragen schoolplan 

wordt, waar iedereen zich in herkent, hopen we weer op een mooie 

opkomst van ouders. Onderwijs maken we namelijk  niet alleen vanuit 

de schoolleiding en de leerkrachten, maar dat maken we samen! Sa-

men met ouders, kinderen en vele andere partijen. Iedereen is dus van 

harte uitgenodigd om 21 januari om 19.15 uur aan te schuiven en mee 

te praten! 

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht, stuur ze dan naar 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

UITNODIGING MR 

AGENDA 

Week 3 

Dinsdag 15 januari 

14.15—15.15uur:  

Koffie-uurtje 2.0 

Zie pagina 1 en 2 

Donderdag 17 januari en 

vrijdag 18 januari tot 10.00 

uur: Oud papier 

 

Week 5 

Vrijdag 1 februari Studiedag  

Alle leerlingen vrij  

mailto:langenoord@kpoa.nl
mailto:mrdelangenoord@kpoa.nl
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

De Passion in de Sint Martinuskerk 

 

Beste kinderen van groep 5 t/m 8, 

Misschien heb je weleens gehoord van de Passion. Een paar jaar gele-

den de was de Passion in Amersfoort. Vorig jaar zijn wij begonnen met 

de Passion for Kids. Die voeren we op Witte donderdag 18 april ’s mid-

dags om 16.00 uur uit in de Sint Martinuskerk te Hoogland. De kinderen 

van het Sint Maartenkinderkoor en van de Gospelkidz zingen samen 

de liederen in deze Passion. 

Het zou mooi zijn om het koor wat groter te maken. Daarom zoeken 

we nog 15 kinderen die mee willen doen. Dat betekent 12x repeteren 

op vrijdagmiddag, van januari tot en met maart, in Het Brandpunt. Het 

kost € 30,00 om mee te doen. (dat is € 2,50 per keer). 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden, heeft u vragen of wilt u meer in-

formatie, dan kunt u terecht bij de dirigente Esther Ocheng-

Grünbauer: estherocheng@gmail.com. 

Wacht niet te lang want er kunnen maar 15 kinderen meedoen! 

TELEVISIEPROGRAMMA ‘DINGES’ 

 

Televisieprogramma ‘Dinges’ keert terug op de radio. 

  

Grappig en aandoenlijk, kinderen die begrippen omschrijven en vol-

wassenen die mogen raden. Dat was in de jaren 80 het concept van 

het tv-programma ‘Dinges’ dat Martine Bijl voor de NCRV presenteer-

de. Vanaf maandag 7 januari is ‘Dinges’ terug, maar dan op de ra-

dio. 

Iedere middag in het KRO-NCRV radioprogramma ‘Bert op 5’ daagt 

Bert Kranenbarg zijn luisteraars uit om te raden waar kinderen het over 

hebben. Het gaat om basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 tot en 

met 12 jaar die op verzoek van Bert allerlei begrippen omschrijven, 

van ‘schoorsteen’ tot ‘step’, van ‘elektriciteit’ tot ‘kruispunt’. De luis-

teraar die het goede antwoord geeft wint een ‘Bert op Vijfje’. Dat is 

de prijs die het programma de afgelopen twee jaar ook gaf aan de 

winnaars van het spel ‘Wat Een Vak’. Wat een ‘Bert op Vijfje’ is, dat 

weten alleen de winnaars, dat blijft een goed bewaard geheim. 

Verschillende scholen hebben hun medewerking verleend, waaron-

der De Langenoord. ‘Dinges!’ op de radio, vanaf maandag 7 januari 

iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 

uur in ‘Bert op 5’ bij de KRO-NCRV op NPO Radio 5. 

NIEUWS VAN BUITENAF 

http://www.delangenoord.nl/
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