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Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

Vanochtend was het op alle basisscholen in Amersfoort Open dag, 

ook de Langenoord had zijn deuren open gezet. Er was veel belang-

stelling. Kinderen van de leerlingraad hebben de belangstellenden 

rondgeleid door de school. Julia, Ramon, Kylan, Lasse, Pepijn en Joost 

hebben dat erg goed gedaan!  Ook waren er aan de koffietafel  

ouders en Joyce (namens kinderopvang Ska) aanwezig om vragen te 

beantwoorden. Het was een waardevolle ochtend waar we hebben 

kunnen laten zien waar de Langenoord voor staat en gaat.  
 

Wij hebben de ambitie om op het gebied van wetenschap, techniek, 

natuur, ruimte en tijd  meer thematisch te werken, zodat we een geïn-

tegreerd en betekenisvol lesaanbod kunnen doen. Dat doen we via 

onderzoekend en ontwerpend leren. Bij deze manier van leren doen 

we een beroep op andere vaardigheden die kinderen nu en in de toe-

komst verder helpen. Komende week start in de groepen 1 t/m 7 the-

ma 2. Tijdens het vorige thema hadden we een gezamenlijk onder-

werp, nu kiest de groep zelf een onderwerp. Via Parro en de kinderen 

wordt u op de hoogte gehouden van de lessen en activiteiten in de 

klas. 
 

Begin deze week heb ik u geïnformeerd over hoe wij omgaan met het 

coronavirus. Wij volgen de berichtgeving van het RIVM nauwgezet vol-

gen hun richtlijnen op, deze zijn nog onveranderd. Wij vragen u ons 

ook te informeren als daar aanleiding toe is.  

Ook heb ik u geïnformeerd over de Wadi. Het probleem leek opgelost, 

maar helaas is dit nog niet het geval. We zijn opnieuw aan de slag ge-

gaan om het probleem te verhelpen. Ik hou u op de hoogte van de 

voortgang.  
 

Wij hebben een infographic gemaakt om, heel in het kort, te laten zien 

waar wij voor staan en gaan. Het zijn de highlights  van ons schoolplan 

(te lezen via onze website). U vindt de infographic op pagina 4.  

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

In de eerste week van maart  

zijn jarig geweest: 

2 maart: Guus 

5 maart: Raf en Kirsten 

6 maart:  Tim 

 

Jarigen van 7 t/m 19 maart: 

7 maart:  Rosalie 

11 maart:  Lucas 

13 maart:  Julia, Brandy,  

                   Indy en Robin 

14 maart:  Sophie 

15 maart:  Norah 

18 maart:  Joep 

19 maart:  Leon 

 

GEFELICITEERD! 

 

 

KONINGSSPELEN 

Beste ouders(s)/verzorger(s), 

  

Op vrijdag 17 april 2020 doen wij mee 

aan de Nationale Koningsspelen. 

Voor de activiteitenbegeleiding bij 

de Koningsspelen zoeken we ouders die 

van 9.00 uur tot 12.00 uur kunnen begeleiden. 

Er zijn twintig ouders nodig bij groep 1 tot en met 2/3 en  

twintig ouders bij groep 3/4 tot en met 8. 

Aanmelden hiervoor kan via de mail. 

Groep 1 t/m 2/3:  l.westerhof@kpoa.nl  

Groep 3/4 t/m 8: a.eijbergen@kpoa.nl 

 

De precieze invulling van de dag volgt nog, maar heeft u tijd en zin? 

Meld u zich dan aan! Alle hulp is welkom!   

 

Woensdag 1 april komt de 'sgoolfotograaf' op school. In de volgende 

Lange Oortje komen er tips en informatie. Wil je nu al wat meer weten, 

kijk dan op de website  www.sgoolfotografie.nl 

 

SCHOOLFOTOGRAAF WOENSDAG 1 APRIL 

AGENDA 

 
Koffieuurtje van 10 maart 

wordt verplaatst naar 

dinsdag 17 maart  

 

 

Donderdag 12 maart t/m 

vrijdag 13 maart 10.00 uur 

 

Oud papier 

Maandag 16 maart MR-vergadering 20.00 uur 

Dinsdag 17 maart 13.15 uur: koffieuurtje 

Thema: onderwerpen uit het schoolplan. 

Zie de infographic (pagina 4) 

Woensdag 18 maart Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag 

vrij 

Woensdag 1 april Schoolfotograaf 
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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 

 

Als bijlagen ontvangt u een 

uitnodiging van SWV de Eem 

d.d. 7 april in de Flint Amers-

foort.  

Deze avond gaat over 

‘Weten wat je moet doen, 

als je niet weet wat je moet 

doen!’ 

Voor meer informatie, zie 

bijlagen.  

 

CARNAVAL 

Vrijdag 21 februari was het carnaval voor de hele school.  We hebben 

met z’n allen genoten van de playbackshow. Van elke klas deed een 

aantal kinderen mee. Groep 6/7 heeft zelfs meegedaan met de hele 

klas. Wat een talenten hebben wij op school!  

De AC heeft gezorgd voor een prachtige versierde school en voor  

lekkers tijdens het carnavalsfeest. Dank jullie wel hiervoor.  

Mocht je nog op- en/of aanmerkingen hebben dan kun je deze mailen 

naar a.eijbergen@kpoa.nl 

UITNODIGING SWV DE EEM (ZIE BIJLAGEN) 

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



