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Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

Donderdagmiddag hebben de kanjers van groep 3 het letterfeest  

gevierd. Ze zijn beloond met een letterdiploma, een tattoo van Kim en 

heerlijke letterkoekjes. We zijn nu halverwege het schooljaar en de kin-

deren van groep 3 hebben alle letters aangeboden gekregen en ge-

leerd. Daarmee kunnen de kinderen ‘alle’ woorden lezen en wordt de 

wereld een beetje groter. Op school neemt het taal- leesonderwijs een 

hele belangrijke plaats in. Waar in groep 3 de letters geleerd worden 

leest men in groep 7 en 8 hele boeken. Om de leestechniek en lees-

motivatie te blijven bevorderen hebben we bijvoorbeeld voor alle kin-

deren van groep 7 en 8 het boek Koning van Katoren aangeschaft. 

Inmiddels een klassieker en nog altijd heerlijk om te lezen, nu met de 

hele klas. En daarna mag het boek mee naar huis. 

Graag vragen we opnieuw uw aandacht voor het parkeergedrag. 

Aan zowel de voor- als achterkant van de school ontstaan er regelma-

tig gevaarlijke en vervelende situaties. Het is te vol en te druk en er 

wordt op de stoep geparkeerd. Als het ook maar enigszins mogelijk is, 

breng uw kind dan met de fiets of te voet naar school. Als u toch met 

de auto komt, parkeer deze dan, als er geen parkeerplaats meer be-

schikbaar is, iets verder weg van de school. Samen hebben we de zorg 

voor een veilige situatie voor allen. Dank voor uw medewerking. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

 

 

 

 

 

 



2 

JARIGEN - GEFELICITEERD! 

 

14 februari: Caitlynn 

15 februari: Tim 

22 februari: Olivia en Jet 

23 februari: Cas 

24 februari: Nikki 

26 februari: Demi  

 

 

KUNSTZINNIGE  ORIËNTATIE 

In ons schoolplan hebben we de ambitie geformuleerd dat we meer 

aandacht besteden aan de brede ontwikkeling van kinderen,  

waaronder kunstzinnige oriëntatie. 

Kunstonderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van leerlingen; de 

kunstvakken doen een ander beroep op de hersenen dan bijvoor-

beeld rekenen en aardrijkskunde. Het is goed om leerlingen te laten 

ontdekken, onderzoeken en laten ervaren hoe je tot succes kunt ko-

men met je eigen ideeën en vondsten. Kunstvakken stimuleren de  

creativiteit van de leerling en laten de leerling bewust kijken en reflec-

teren. Kunst leert ons beter zien, door ons steeds op een andere manier 

te laten kijken naar de werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor luisteren. En 

het is gewoon heerlijk om anders te leren. 

 

Daarom maken we onder andere met de hele school gebruik van het 

programma Kunstkeien. Het programma biedt een waaier aan inspire-

rende culturele activiteiten. Kunstkeien is een gesubsidieerd cultuur-

educatieprogramma voor elke basisschool in Amersfoort. Via een 

breed aanbod van culturele activiteiten maken de kinderen kennis 

met verschillende kunstdisciplines. Kenmerkend voor het programma is 

de ontmoeting van de leerling met de eigen culturele omgeving door 

bezoek aan theater en partnerschappen met Amersfoortse culturele 

instellingen in de wijk en in de stad. Misschien is ook uw kind al in het 

theater geweest, heeft een muzikale workshop gevolgd of heeft een 

dramales gehad. 

NIEUW OP SCHOOL 

In januari  zijn Tess en 

Quinn op school gestart: 

 

* Tess in groep 1-2A  

   bij juf Simone en  

   juf Bernadette 

* Quinn in groep 1-2C  

   bij juf Mirelle en  

   juf Lisette 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 

Na 20 jaar op de Langenoord te hebben gewerkt en zich de afgelo-

pen tien jaar met het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen te heb-

ben beziggehouden, gaat Alinda de school verlaten en zich richten op 

haar werk op basisschool de Marke. Donderdag 19 februari werkt ze 

voor het laatst met de kinderen in Lefland. Na de voorjaarsvakantie zal 

Ellen Kentie de lessen in Lefland overnemen. Ellen is al bekend op de 

Langenoord, op dinsdag begeleidt ze de middenbouwgroep in 

Lefland. Daarnaast is ze al een aantal jaar leerkracht van de  

Kangoeroeklas (plusklas) op de Marke.  

AFSCHEID ALINDA 

Zou u om 8:25 uur afscheid kunnen nemen van uw zoon/ 

dochter, zodat wij om 8:30 uur kunnen starten met de les-

sen?   
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THAIBOKSEN GROEP 8 

We hebben oefeningen gedaan zoals; stoten, stevig staan en ook in-

casseren. Ik heb goed geleerd om stevig te staan en te stoten. Ik vond 

het ook superleuk en leerzaam want ik weet nu hoe ik voor mezelf ver-

trouwen en de trainer was ook heel aardig. (Semm) 

We hebben gebokst en geschopt en warming-ups gedaan en ik heb 

geleerd om sterker te worden. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik 

voel me nu wat meer zelfverzekerd en ik vertrouw mijn klasgenoten ge-

woon heel erg want ze luisteren goed naar je als het pijn doet en als je 

stop zegt, stoppen ze ook. En ik heb geleerd dat je van een klein verle-

gen meisje ook een Tijger kan worden (dat zei die man). En nog een 

tip: doe wat goed voelt, want kritiek krijg je toch wel! (Kaylee)  

In de oefeningen hebben we veel dingen met elkaar  gedaan. Zoals; 

we moesten onze handen op onze buik en de ander moest op je han-

den boksen en we hebben echt nog heel veel gedaan. Ik heb geleerd 

dat je je niet omver moet laten gaan. Dus eigenlijk stevig in mijn schoe-

nen staan.  Ik vond het super leuk en leerzaam. Ik voel me nu iets stevi-

ger in mijn schoenen staan. Nou wel een beetje want van sommige 

kinderen wist ik niet dat ze het zo goed kunnen. Ik vond het superleuk! 

(Sanne) 

Alle oefeningen die we deden was voor je conditie en voor je eigen 

kracht. Je moest bij les 1 de basis van thaiboksen leren en je moest  

oefenen zoals tegen een boksbal aan slaan. In les 2 moest je klappen 

incasseren en klappen uitdelen en je moest goed je bescherming ge-

bruiken. Dat ook al ben je kleiner dan je tegenstander, dat maakt niks 

uit. Ik vond het 

interessant en 

leerzaam (Rodin) 

 

 

 

 

AGENDA 

Dolle donderdag  

20 februari: 

Deze donderdag mag je 

met raar haar, gekke 

hoeden, bijzondere bril-

len naar school. 

en de rapporten gaan 

meta de kinderen mee 

Vrijdag 21 februari: 

Carnaval op school 

Kinderen om 13.00 uur vrij 

24 t/m 28 februari: 

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 6 maart van 

9.30 tot 11.30 uur 

Open dag basisscholen 

Hoogland en Amersfoort 

 

De volgende Lange Oor-

tjes ontvangt u  

vrijdag 28 februari  2020 

GEVONDEN  

VOORWERPEN 

Mist uw zoon/dochter  

een vest, das, hand-

schoen, tas, schoenen, 

sleutel, slof, gymschoen, 

broodtrommel, trui, enz. 

enz. 

Kom gerust even kijken in 

de bak van de gevonden 

voorwerpen. 

Na de voorjaarsvakantie 

geven wij de overgeble-

ven spullen aan een 
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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 

 

TENTOONSTELLING KUNSTPROJECT GROEPEN 1-2 

Vorige week donderdag en vandaag hebben we gethaibokst. We 

hebben geleerd hoe je jezelf kan verdedigen. We hebben ook geleerd 

hoe je moet boksen (logisch). Ik heb geleerd hoe ik sterker in je schoe-

nen kan staan door je uitstraling. Ik vond het heel erg leuk om te doen. 

O ja, ik heb ook nog geleerd dat als je aangemoedigd wordt, dat je 

dan veel meer energie hebt. Op een of andere manier voel ik me zelf-

verzekerder omdat je hebt geleerd om jezelf te verdedigen. Mijn klas-

genoten waren voorzichtig, want ze weten dat je iemand pijn kan 

doen. Mijn tip: ga stevig staan, dan val je minder snel om! (Nova) 

Bij thaiboksen gingen we trainen om sterker in je schoenen te staan en 

stoten te incasseren. Ook trappen geven hebben we geleerd. Het was 

leuk en we hebben echt iets geleerd. Het heeft ook meer zelfvertrou-

wen gegeven aan mij. Je ziet ook veel verschil in je klasgenoten; ze zijn 

bijvoorbeeld veel sterker dan je dacht. Het was leerzaam omdat je 

veel dingen en technieken ontdekt om jezelf beter te beheersen. 

(Joost) 

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


 

 

 

Even voorstellen… 

Janine en                 Joyce 

 

We zijn samen per het nieuwe 

jaar gestart op speelleergroep 

Zazah.  

 

Samen werken wij maandag, dinsdag en donderdag. Joyce op 

maandag en donderdag en Janine op dinsdag.  

 Ik Joyce, werk als VE-specialist in Hoogland. Naast Zazah, ben ik ook 

werkzaam op kindcentrum Bubbels in Hoogland. Ik werk al ruim 11 

jaar met veel plezier en passie in de kinderopvang. Ik heb op diverse 

peutergroepen en kinderdagverblijven gewerkt. Bij Ska kinderopvang 

ben ik in 2015 gestart als pedagogisch specialisten  ben ik werkzaam 

geweest als pedagogisch coach. Dichtbij de werkvloer, met ouders, 

kinderen en collega’s, is waar mijn hart ligt en ik met veel plezier in 

werk. Ik ben daarom ook enorm blij met deze nieuwe uitdaging om bij 

speelleergroep Zazah te werken.  

Ik Janine, werk als coördinator kindcentrum bij bso Zazah, bso Kick en 

slg Zazah. Ik werk inmiddels  11 jaar bij ska en heb meerdere functies 

gehad. Ik vind de combinatie van de werkvloer en het coördineren 

van ons team erg leuk en doe dat graag. Ons doel is om een prettige 

samenwerking te krijgen met het team van de Langenoord in aan-

loop naar een integraal kindcentrum. En wat ons betreft maken we al 

hele mooie en waardevolle stappen hierin. Neem gerust een keer een 

kijkje na schooltijd bij bso Kick (bij VV Hoogland) of Zazah. 

We hebben per het nieuwe jaar nieuwe tijden die aansluiten bij de 

school en zijn open van 08.40-14.00 uur. Kom gerust eens een bezoek 

brengen in de groep!  

We vinden het belangrijk dat kinderen tijd krijgen om spelend te leren 

van elkaar, dat er aandacht is voor rust en ontspanning,  elkaar te 

ontmoeten en uiteraard te verbinden met de Langenoord. Op deze 

manier willen wij kinderen ook de beste start geven.  

We zien bijvoorbeeld al, dat het heel waardevol is om met elkaar op 

het plein buiten te spelen en af en toe eens een bezoek te brengen 

bij de kleuters met de kinderen. Zo maken de kinderen op een laag-

drempelige manier al contact met school en de kinderen.  

Joyce en Janine  

 

 


