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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De eerste schoolweek van 2023 zit er al weer op. 

We kijken terug op een geslaagde kerstviering op de donderdag voor 

de kerstvakantie. Wat was het fijn en bijzonder om weer met zijn allen in 

de kerk te zijn en te genieten van de kerstmusical. 

We hopen dat u allemaal een fijne kerstvakantie heeft gehad. Op 

school hebben de schilders in de vakantie niet alleen het kleuterplein 

geschilderd, maar ook de groepen 3, 3-4 en 4 zijn opnieuw gewit. Vol-

gende week zullen de schilders de overige lokalen schilderen.  

Dit betekent dat de groepen om de beurt een dag in het lokaal van 

Lefland zullen doorbrengen. 

De komende periode worden de toetsen van het CITO leerlingvolg-

systeem afgenomen. Deze toetsen meten wat er over een langere  

periode is geleerd en toegepast kan worden. Wij vinden het belangrijk 

om deze toetsen af te nemen, omdat het ons helpt een zo volledig  

mogelijk beeld te krijgen van waar de groep en de individuele kinderen 

staan en wij zo goed weten wat er in de komende periode nodig is. De 

resultaten hiervan worden meegegeven bij het rapport op 23 februari. 

 

Wij wensen u een fijn weekend. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Colinda en Esther 
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JARIGEN - GEFELICITEERD!  

16 jan: Stig 

17 jan: Amira 

18 jan: Benthe en Evelien 

19 jan: Quinn 

20 jan: Tessa, Marit en Lucy 

21 jan: Cas 

22 jan: Hidde 

23 jan: Sacha 

24 jan: Ruben en Quinn 

25 jan: Tess 

27 jan: Vince 

GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

 

 

AGENDA 

 

Donderdag 2 februari 

Studiedag  

Alle leerlingen vrij 

OPGEVEN BROERTJES/ZUSJES 

Deze week zijn Romee, Emre en Paula gestart. 

Romee zit in groep 1-2C bij juf Nanda en juf Rianne. 

Emre zit in groep 7 bij juf Colinda en juf Yvette . 

Paula zit in groep 3 bij juf Suzanne en meester Gijs. 

Volgende week start Sadie in groep 1-2A bij juf Mireille en juf Marieke 

en Loek start in groep 1-2C bij juf Nanda en juf Rianne. 

Wij wensen Romee, Emre, Paula , Sadie en Loek veel plezier op school.  

 

Donderdag 2 februari hebben wij een studiedag. Skillz United verzorgt 

deze dag weer een studiedag bij ons op school, zie flyer (pagina 3) 

SKILLZ UNITED DONDERDAG 2-2-2023 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Bij deze Lange Oortjes ontvangt u een brief over de vrijwillige ouderbij-

drage. Vandaag ontvangt u via Parro een betaalverzoek. De vrijwillige 

bijdrage wordt uitgegeven aan het schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmis, 

Koningsspelen, Pasen, carnaval, zomerfeest en de buitenschoolse sport-

commissie. 

NIEUW OP SCHOOL 

Heeft u een zoon of dochter onder de 4 jaar en is hij/zij nog niet aange-

meld? 

Fijn als u dit op tijd doorgeeft zodat wij hier rekening mee kunnen hou-

den met de schoolorganisatie voor de komende schooljaren. U kunt 

een aanmeld-formulier halen bij de administratie. 
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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 

 

 

 

 

SKILLZ UNITEDD DONDERDAG 2 FEBRUARI 2023  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 

 

SCHOOLSCHAAK TOERNOOI 2023 

Vrijdag 3 februari wordt er speciaal voor de onder -en middenbouwgroepen 

een schaaktoernooi georganiseerd door Schaakvereniging Hoogland.  Wil je 

graag deelnemen? Dan is het belangrijk dat je de schaakregels kent. Het 

maakt niet uit op welk niveau je speelt. De inschrijving is per team. Afhankelijk 

van het aantal inschrijvingen worden er teams gemaakt. Een team bestaat uit 

minimaal 4 kinderen. Het toernooi vindt plaats bij Dorpshuis de Neng, Engweg 7, 

Hoogland. Starttijd is 14.45 uur en eindtijd is ongeveer 18.00 uur.  

Als je zoon/dochter mee wilt doen, vul dan bijgaand inschrijfformulier in. Als je je 

opgegeven hebt, ontvang je per e-mail meer informatie over het toernooi en 

de spelregels. Ook zijn we opzoek naar een ouder die de teams wil begeleiden.  

Lever voor dinsdag 17 januari het strookje in bij je meester of juf.  

 

Team BSC    bscdelangenoord@kpoa.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schoolsportamersfoort.nl/components/com_schoolsport/views/tournament/tmpl/map.php?location=Dorpshuis+de+Neng,+Engweg+7,+Hoogland
https://www.schoolsportamersfoort.nl/components/com_schoolsport/views/tournament/tmpl/map.php?location=Dorpshuis+de+Neng,+Engweg+7,+Hoogland
mailto:bscdelangenoord@kpoa.nl
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ACTIVITEITEN IN DE WIJK 

 

 

 

 

 

 

 

De basisscholen en kinderopvangorganisaties in Hoogland werken samen. 

Wij organiseren activiteiten na schooltijd. 

 

Buurtsport Hoogland 

Samen lekker in de gymzaal sporten en spelletjes spelen: 

van trefbal naar tien tellen in de rimboe, alles kan. 

Wanneer:  elke maandag, 14.15 - 15.15 uur 

Locatie:     gymzaal Bieshaar (zaal 1, dus halve zaal) 

Voor wie:   kinderen van 8 t/m 12 jaar 

Deelname: gratis 

Buurtsport in Hoogland gaat niet door in de schoolvakanties en 

op feestdagen, zoals tweede paasdag en tweede pinksterdag. 

 

Kinderwijkraad 

Wanneer:  Iedere eerste dinsdag van de maand, 14.15 - 15.15 uur 

Locatie:     De Neng 

Voor wie:   kinderen van groep 6, 7 en 8.  

 

Heb je ideeën over wat er andres kan in Hoogland?  

Maak plannen en ga met de gemeente in gesprek. 

We vragen kinderen van alle scholen in Hoogland! 

 

Tiener inloop 

Wanneer:  Donderdag van 14.00 - 16.00 uur 

Locatie:     Jongerencentrum De Neng 

Voor wie:   kinderen van groep 7 en 8.   

                    Chillen, spelletjes, wat wil jij doen? 

 

 

Voor meer informatie en AANMELDEN www.abc-amersfoort.nl  Klikken op Hoog-

land. Daar staan ook al onze andere activiteiten.  

Volg ons op Facebook en Instagram. 

http://www.abc-amersfoort.nl

