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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

KPOA heeft er zes nieuwe collega’s bij! Na een intensieve en zware 

voorselectie zijn er van de 75 kandidaten 6 zij-instromers gestart. Zij 

combineren werken bij KPOA met een studie op de Marnix Acade-

mie. Op De Langenoord is deze week Ruben van der Wal gestart.  

Begin van de week werkt Ruben in groep 4-5 en eind van de week in 

groep 6. We hopen dat Ruben zich snel thuis voelt en ons mooie vak 

snel in de vingers krijgt. Verderop stelt Ruben zich nader aan u voor. 

 

Wij zijn blij dat we naast Ruben ook wekelijks Anisette en Duncan mo-

gen begeleiden en opleiden. Beide Pabo studenten zijn begonnen 

aan hun vervolgstage op de Langenoord. Anisette is van groep 8 

naar de kleutergroep gegaan en Duncan van groep 3 naar groep 7. 

En bij Ilse kunt u Rik tegen komen, een leerling vanuit het Praktijkon-

derwijs die ervaring opdoet met werken. Belangstelling genoeg voor 

ons vak zou u denken, maar toch is het anders… Het onderwijs heeft 

een zwaar tekort aan leraren en dat wordt alleen maar meer.  

Van 11 tot 15 maart is er een landelijke actieweek die eindigt met 

een stakingsdag. Op dit moment wordt er is in ons team het gesprek 

gevoerd. Of er een actie komt of gestaakt wordt is nog niet duidelijk. 

Voor de voorjaarsvakantie geef ik u uitsluitsel hierover. 

 

Komende week krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Het rapport 

heeft een fris nieuw jasje en is geactualiseerd. Doordat er gewerkt 

wordt met een aantal nieuwe methodes zijn er een aantal items aan-

gepast. Ook hebben we de percentages vervangen voor woordbe-

oordelingen. Het geluid vanuit team en ouders was dat de percenta-

ges niet altijd duidelijk waren en onvoldoende recht deden aan de 

ontwikkeling van het kind. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

8 februari: Feline 

9 februari: Naomi 

10 februari: Beau 

11 februari: Dax 

12 februari: Lasse 

13 februari: Jordi, Kylan en 

Madelief 

14 februari: Caitlynn 

15 februari: Tim 

16 februari: Luuk 

22 februari: Olivia 

 

Hallo, 

Mijn naam is Ruben van der Wal. Deze week ben ik 

begonnen op basisschool de Langenoord als zij-

instromer. Dit houdt in dat ik na een pittige selectie 

procedure de komende vijf maanden klaar ge-

stoomd ga worden tot leerkracht. Tot de zomerva-

kantie geef ik iedere maandag en dinsdag met 

Anouk les aan groep 4/5 en iedere donderdag en 

vrijdag aan groep 6 met Nienke.  

Ruim acht jaar geleden heb ik een jeugdtheaterschool geopend waar 

inmiddels 85 leerlingen van 8 tot 21 jaar iedere week theaterles krijgen. 

Een jeugdtheaterschool waar leerlingen werken aan weerbaarheid en 

zelfvertrouwen. Mijn jeugdtheaterschool is destijds uitgebreid naar het 

verzorgen van cultuureducatie projecten in het primair, voortgezet en 

middelbaar beroepsonderwijs. Het les geven aan kinderen geeft mij 

enorm veel voldoening. Maar na vele kortdurende projecten is er bij 

mij een gevoel ontstaan dat ik graag voor een langere tijd met een 

zelfde groep kinderen werk. Vandaar mijn keuze om het onderwijs in 

te gaan.  

De docent die ik graag wil worden is de docent die verder kijkt dan de 

cognitieve vaardigheden van de kinderen. Een docent die een plek 

creëert waar kinderen zich veilig voelen. Een vertrouwde omgeving 

creëren waarin ieder kind een plek heeft en gezien wordt. 

Groetjes, Ruben 

VOORSTELLEN RUBEN 

AGENDA 

Donderdag 14 februari 

Rapporten mee 

Donderdag 14 en vrijdag  

15 februari tot 10.00 uur 

Oud papier 

De week van 18 februari 

De week van de voort-

gangsgesprekken 

Vrijdag 25 februari t/m  

vrijdag 1 maart 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 4 maart 

Carnaval 

Alle kinderen 13.00 uur vrij  

Vrijdag 14 maart 9.00-12.00 

Open dag voor alle basis-

Verkleden, muziek en ple-

zier.... Ja hoor, het feest 

komt er weer aan!  

Op maandag 

4 maart is het zover: Het 

carnavalsfeest op 

De Langenoord.  

De dag be-

gint voor alle kinderen om 8.30 uur en eindigt om 13.00 uur.  

  

Wij zouden het heel leuk vinden als jullie deze dag verkleed naar 

school komen.   

Om het gezellig te houden, mogen de kinderen wel serpentines mee-

nemen om binnen mee te gooien, maar spuit-serpentines, confetti en 

knallers mogen niet!  

Het eten vandaag 

Voor het tienuurtje zorgen wij. De lunch moet je zelf meenemen. 

  

Kom mee feesten! Alle ouders zijn uitgenodigd om vanaf 8.30 tot 9.45 

uur met ons mee te hossen op het schoolplein.   



KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 
 

EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

OPBRENGST VOOR ONZE SCHOOLBIEB 

Wie-o-wie kan ons helpen? 

Wij zijn op zoek naar een ouder die voor ons een kapstok, bij een 

school in Vathorst , kan ophalen? 

Hiervoor is het handig om een auto met een aanhanger te hebben. 

Wilt u ons helpen? mail ons via langenoord@kpoa.nl of loop even bij 

ons, Sandra, Chantal of Rita, binnen. 

OPROEP VAN BUITENSCHOOLSE SPORTCOMMISSIE 

Wij willen inventariseren of er  

interesse is om deel te nemen aan een 

nieuwe activiteit, namelijk skiën of snow-

boarden! Wij krijgen de mogelijkheid om 

deel te nemen aan het Nederlands school-

kampioenschap op 16 maart te Huizen. 

Hier zitten echter wel wat voorwaarden 

aan. Uw kind moet minimaal 3 jaar ski- of 

snowboardervaring hebben en een team 

bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 deel-

nemers. Het skiën bestaat uit een slalom op een borstelbaan. 

Lijkt u dit wat? Stuur een reactie naar arjanvan3@msn.com en wij 

gaan kijken of we 1 of meerdere teams kunnen samenstellen. Voor 

ski’s of snowboards en schoenen wordt gezorgd. De rest zoals kleding, 

helm en handschoenen, moet u zelf hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Sportcommissie Langenoord 

Het is alweer even geleden, maar in oktober hebben een aantal kin-

deren van onze school tijdens de Kinderboekenweek een boek ge-

kocht bij de Bruna.  Door het bonnetje daarvan in te leveren, kregen 

wij een tegoedbon van de Bruna om mooie voorleesboeken aan te 

schaffen.  

De opbrengst van de actie was € 88,50!  

Daarvan zijn zeven boeken gekocht die door de school gaan roule-

ren.  

Kinderen die het bonnetje hebben ingeleverd en de Bruna; bedankt! 

Op naar veel (voor-)leesplezier!   

Team de Langenoord 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
mailto:arjanvan3@msn.com


FAMILIEVIERING 10 FEBRUARI ST.MARTINUS 

Bso-thema voorjaarsvakantie 

Ska Kinderopvang - Frisse start 

Een fris nieuw jaar! Een frisse 

start! We koken en eten ge-

zond, bewegen lekker in de 

frisse buitenlucht en komen fris 

voor de dag met zelfgemaak-

te lipstick en zeepjes. Ook recyclen we oude materialen 

en maken er mooie nieuwe spullen van. We zijn in het be-

gin van het jaar gestart en ook het programma van de 

komende voorjaarsvakantie staat helemaal in het teken 

van een 'Frisse start'. Is uw kind erbij?! 

Ook voor 'niet-klanten' 

Bent u geen klant van ons en wilt u uw kind toch mee la-

ten doen met ons leuke programma of heeft u 

(onverwacht) opvang nodig? Dan is onze incidentele op-

vang iets voor u! 

Bent u wel klant van Ska maar heeft u alleen een school-

wekenpakket? Uw kind is welkom! 

Heeft u een schoolwekenpakket? Dan kunt u uw kind toch 

aanmelden voor een dagje (of meer) extra opvang in de 

vakantie.   

Wij helpen u graag! 

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van de va-

kantie-opvang? Bel of mail dan via 033 – 470 13 03 

of klanten@ska.nl; wij helpen u 

graag!  

 

OPEN DAG BASISSCHOLEN IN  

HOOGLAND EN AMERSFOORT 

SKA KINDEROPVANG 

Beste allemaal, 

De eerste familieviering van 2019 is op zondag 10 februari 

om 9.30 uur in de Martinuskerk in Hoogland. 

Tijdens de viering worden de kinderen die dit jaar hun Eer-

ste Communie doen voorgesteld.  

Van de Langenoord, doen Jesper en Thomas Smink hun 

Eerste Communie. Kom je ook?   

 

Werkgroep familievieringen 

https://www.ska.nl/wat-bieden-wij/Bso/incidentele-opvang/
https://www.ska.nl/wat-bieden-wij/Bso/incidentele-opvang/
mailto:klanten@ska.nl

