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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De eerste periode van 2022 zit er alweer op. We hebben deze periode 

vandaag gezellig met elkaar afgesloten met het vieren van Carnaval, 

wat waren de kinderen prachtig verkleed. Gisteren hebben de kin-

deren hun rapport meegekregen, de kinderen hebben zich weer 

prachtig ontwikkeld. We stemmen zoals altijd zo goed mogelijk af op de 

ontwikkeling van uw kind en zowel het rapport als de gesprekken zijn 

middelen om die ontwikkeling naar u te verwoorden. We vonden het 

fijn om sommige van u online te spreken tijdens de voortgangsgesprek-

ken.  

De volgende gesprekken kunnen weer live op school plaatsvinden. 

Vanaf vandaag zijn er heel wat versoepelingen als het gaat om de 

maatregelen rondom Corona. We kiezen ervoor om het halen en  

brengen nog even te laten zoals het nu is. Wel zullen wij inloopmomen-

ten organiseren waarbij u als ouder welkom bent om een kijkje te ne-

men in de klas. We zullen u hier binnenkort voor uitnodigen.  

Na de vakantie komt Jolien terug van zwangerschapsverlof en gaat 

Esther bijna met zwangerschapsverlof. Ook staan er een aantal bijzon-

dere activiteiten op het programma. Op woensdag 16 maart hebben 

wij met het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. Op vrijdag 18 

maart doen wij mee aan de Open Dag die georganiseerd wordt door 

alle Amersfoortse basisscholen. Een unieke kans voor ouders die op 

zoek zijn naar een basisschool om zonder afspraak de school in bedrijf 

te zien.  Op vrijdag 25 maart zullen we met de hele school het 35-jarige 

lustrum van De Langenoord vieren, verderop in de Lange Oortjes leest u 

hier meer over.  

Voor nu wensen wij u allen een hele fijne, ontspannen en gezonde  

vakantie. Geniet er lekker van.  

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther  



 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

26 feb.: Demi 

2 mrt: Guus 

5 mrt: Kirsten 

6 mrt: Tim 

9 mrt: Eva 

11 mrt: Jurre en Lucas  

13 mrt: Julia en Indy 

14 mrt: Sofie 

15 mrt: Norah 

16 mrt: Fleur,  Ben en  

             juf Peet 

18 mrt: Amber 
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NIEUW OP SCHOOL 

Sepp en Julie zijn gestart in 

groep 1C bij  juf Femke en 

juf Nanda. 

Wij wensen Sepp en Julie 

veel  plezier op school. 

 

Esther werkt na de voorjaarsvakantie nog twee weken. Op vrijdag 18 

maart is haar laatste werkdag voordat zij met zwangerschapsverlof 

gaat. Ronald Post zal Esther tijdens haar verlof vervangen. Ronald werkt 

als interim schoolleider en heeft de afgelopen jaren op meerdere 

KPOA-scholen als schoolleider gewerkt. Ronald zal zich in een volgen-

de Lange Oortjes voorstellen. 

VERLOF ESTHER 

KOFFIE-UURTJE 

 

Op maandag 14 maart staat er een koffie-uurtje op het programma. 

Van 8.30 tot 9.30 uur bent u van harte welkom. Bart en Nienke zullen u 

dan informeren over de methode Blink. De methode die wij vanaf 

groep 4 gebruiken om de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 

en techniek in samenhang aan te bieden. 

AFSCHEID CHANTAL  

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Met een dubbel gevoel wil ik jullie vertellen dat ik De Langenoord ga 

verlaten. Graag wil ik vertellen waarom. KPOA en SKOSS zijn al enige 

tijd serieus in gesprek om samen te gaan werken. Nu wil het geval dat 

mijn partner de bestuurder is van SKOSS en dat maakt dat als de sa-

menwerking een feit wordt, ik niet langer in mijn functie kan blijven wer-

ken voor KPOA. Voor mij werd duidelijk dat ik dan op termijn op zoek 

zou moeten gaan naar een andere werkplek. Je wilt als partners toch 

ook alles van je werk kunnen delen en dat lukt in deze verhouding niet 

en zal mogelijk ook lastige situaties opleveren.  

Toen er een vacature voorbij kwam van een school waarvan ik denk 

dat er hele mooie dingen gebeuren, heb ik de gok gewaagd om te 

solliciteren en ben ik aangenomen. Dat maakt dat ik inmiddels al twee 

dagen in de week werkzaam ben op de Werkplaats in Bilthoven. De 

overige drie dagen blijf ik in elk geval tot 1 mei nog op de Langenoord 

werken of tot er goede vervanging is gevonden. Helaas valt mijn ver-

trek deels samen met het verlof van Esther, maar ik ga niet weg voor-

dat ik zeker weet dat het allemaal goed is geregeld, daarvoor gaat De 

Langenoord en vooral al die leuke kinderen, ouders en collega’s mij te 

veel aan het hart.  

Lieve groet, Chantal 
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CANAVAL  CIRCUS TADAA: VRIJDAG 25 MAART 2022 

Binnenkort komt Circus Tadaa! bij ons op school. Circus Tadaa! verzorgt 

circusdagen voor scholen en workshops voor bedrijven. En op 25 maart 

komen ze bij ons. Ons lustrumfeest was door Corona uitgesteld, maar 

nu gaat het dan echt plaatsvinden! 

Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire wereld van 

het circus. Ze gaan onder andere ballopen, koorddansen, jongleren, 

één-wielfietsen, zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. De dag zal 

worden afgesloten met een circusvoorstelling waar alle leerlingen ver-

kleed en geschminkt in meespelen! Komt dat zien! 

Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel 

hulp nodig van ouders... heel veel ouders! Nu vragen we wel vaker jullie 

hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We hebben uit het gasten-

boek van Circus Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begre-

pen dat het ook voor de ouders een feest is om mee te mogen doen! 

Dat feest begint al de avond van tevoren. Iedereen die komt helpen 

op de dag zelf, krijgt dan een uitgebreide (en naar het schijnt hilari-

sche) uitleg over de circusdag. 

Wees er dus snel bij en meld je aan! 

 

 

We hopen op heel veel aanmeldingen en zullen hiervoor vanaf van-

daag 14:00 uur in Parro een lijst openzetten waarop jullie je kunnen  

intekenen. Deze lijst heet: Tadaa! Het wordt echt een groots feest als 

we genoeg ouders kunnen inzetten.  

 

Namens het gehele team vragen wij daarom jullie hulp! 

 

Team de Langenoord 

http://www.tadaa.nl/scholen-gastenboek
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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 

 

De Skillz United studiedag is terug! 

Ook in 2022 organiseert De Langenoord samen met Skillz United weer 

een toffe studiedag. In oktober 2021 deden maar liefst 70 kinderen 

mee aan deze leerzame en leuke dag. Op woensdag 16 maart a.s. 

kunnen alle kinderen van de Langenoord zich weer inschrijven voor de 

Skillz United Studiedag. Waar de vorige editie nog Koken & Bakken, 

Techniek en Sport & Spel centraal stonden, staan nu de activiteitenge-

bieden Tekenen & Knutselen, Dans en Sport & Spel in het middelpunt. 

Ontdek jouw eigen interesses tijdens de verschillende workshops. Bij 

goed weer is er ook weer een groot springkussen aanwezig.  

Inschrijven kan via: 

https://www.skillzunited.nl/evenement/de-langenoord-hoogland/.  

 

Deelname kost € 20,00 per kind.  

De studiedag vindt plaats bij een  

minimum van 15 inschrijvingen.  

 

Wij hopen jullie allemaal te zien op 

woensdag 16 maart a.s.! 

Alvast een fijne vakantie gewenst. 

 

Groetjes,  

Team Skillz United 

 

Zie bijlage: flyer Skillz Uniited 

 

 

 

CANAVAL  AGENDA 

SKILLZ UNITED: STUDIEDAG 16 MAART………... 

 

28 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

Donderdag  10 maart: Oud papier 

Maandag 14 maart van 8.30 uur– 9.30 uur: Koffie-uurtje 

Woensdag 16 maart: Studiedag. Alle kinderen vrij 

Vrijdag 18 maart  8.30 tot 12.00 uur:  Open Dag voor alle  

                                                                Amersfoortse basisscholen 

Vrijdag 25 maart: 35-jarig lusturm van de Langenoord 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skillzunited.nl%2Fevenement%2Fde-langenoord-hoogland%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C53e9742129e04d7a1fc208d9f5eee9b2%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637811228740319529%7

