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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. De winter achter ons laten 

en vooruitkijken naar het voorjaar. Velen van u gaan lekker genieten 

van de carnaval. Met de kinderen vieren we maandag na de  

vakantie carnaval. 

 

Afgelopen twee weken hebben wij te maken gehad met ziekte van 

leerkrachten en is het ons niet altijd gelukt om vervanging te krijgen. 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan oplossingen waarbij 

continuïteit en kwaliteit voor ons op de eerste plaats komen. Door ie-

ders inzet en betrokkenheid bij de school komen we meestal tot een 

passende oplossing. Maar dit lukt niet altijd, waardoor er ook groepen 

thuis moesten blijven. Dit gaat ons aan het hart en is een uiterste 

maatregel. Ik wil u en de collega’s bedanken voor het begrip, mede-

werking en flexibiliteit. Maar…. er is wat nodig in het onderwijs, lees 

daarom verder. 

 

Ik wens u een fijne week met de kinderen en tot maandag 4 maart! 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

 

Landelijke actieweek en onderwijsstaking 
 

Een aantal vakbonden roept op tot een staking op vrijdag 15 maart 

voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. 

De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgeslo-

ten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld 

in Den Haag. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel 

van staking om druk uit te oefenen op de politiek dat er in alle secto-

ren meer geld moet komen voor het onderwijs. 

 

Wij als team maken ons grote zorgen voor nu en de toekomst. Hoe 

gaat het met het onderwijs als er straks onvoldoende leerkrachten 

zijn?  
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

22 februari: Olivia 

23 februari: Cas 

1 maart: Ryan 

2 maart: Guus 

4 maart: Demi en Nikki 

5 maart: Raf en Kirsten 

6 maart: Heaven-Lynn en Tim 

8 maart:  Rosalie 

 

Om te laten zien wat voor een prachtig vak wij hebben, organiseren 

wij in de actieweek twee verschillende acties. Op woensdag 13 maart 

is er op de Langenoord een Snuffeldag en kunnen scholieren, studen-

ten en ouders kennismaken met het vak van leraar.  

Op donderdag 14 maart laten wij zien wat voor een diverse onderwijs 

activiteiten er allemaal mogelijk zijn. Wij organiseren die dag ateliers 

waarbij wij graag gebruik maken van uw enthousiasme en hulp. Meer 

informatie over beide acties ontvangt u na de voorjaarsvakantie. De 

week sluiten we af met de landelijke stakingsdag waaraan een deel 

van ons team zal deelnemen. 
Een deel van ons team staakt dus op 15 maart en gaat naar het Ma-

lieveld in Den Haag. Dat betekent dat de kinderen van groep 8,  

groep 5/6, groep 4/5 en groep 4 niet naar school kunnen.  

Wij vragen om uw begrip en medewerking door uw kind thuis te hou-

den. Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor 

uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met Chantal of San-

dra. 

Wij hopen op deze manier ook te laten zien dat we een prachtig vak 

hebben en anderen te enthousiasmeren voor het onderwijs. Kinderen 

zijn de toekomst! 

Als er nog vragen zijn, stel ze gerust! 

 

Team De Langenoord 

AGENDA 

Voorjaarsvakantie; 

Maandag 25 februari t/m  

vrijdag 1 maart 

 

Maandag 4 maart 

Carnaval 

8.30-8.45 uur: ouders kun-

nen gezellig mee hossen op 

het schoolplein. 

Alle kinderen 13.00 uur vrij  

 

Vrijdag 8 maart 9.00-11.30 

Open dag voor alle basis-

scholen in Hoogland 

Maandag 11 maart 

Studiedag. Alle kinderen vrij 

Donderdag 14 maart en 

vrijdag 15 maart tot 10.00 

uur 

Oud papier 

 

 

 

 

 

 

Verkleden, muziek en plezier.... Ja hoor, het feest komt er weer aan!  

Op maandag 4 maart is het zover: Het carnavalsfeest op 

De Langenoord. De dag begint voor alle kinderen om 8.30 uur en ein-

digt 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 meenemen om binnen mee te gooien, maar spuit-

serpentines, confetti en knallers mogen niet!  

Het eten deze dag: Voor het tienuurtje zorgen wij. De lunch moet je 

zelf meenemen. 

  

Kom mee feesten! Alle ouders zijn uitgenodigd om vanaf 8.30 tot 8.45 

uur met ons mee te hossen op het schoolplein.   

 



 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Op vrijdag 15 maart wordt er op veel scholen voor pri-

mair onderwijs - en ook in andere onderwijssectoren -  

gestaakt. Staken is een grondrecht en iedereen zijn ei-

gen keuze.  

Wij (Marieke, Wilber, Bernadette en Anouk) kiezen er-

voor om te staken. Voor onze groepen betekent dit, dat 

er op deze dag geen les gegeven wordt. Wij beseffen 

dat dit voor u ongemak met zich mee brengt. Graag 

willen wij daarom kort toelichten hoe wij tot ons besluit 

zijn gekomen.   

U hebt mogelijk in nieuwsberichten vernomen over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren 

gaan veel ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s ook om uit te wijken naar 

andere, vaak beter betaalde, functies. Als klap op de vuurpijl is het aantal nieuwe leerkrachten dat 

(bijna) is afgestudeerd aan de PABO veel te klein om het aantal vertrekkende leerkrachten op te van-

gen. Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgen-

de regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.  

Bij ons op De Langenoord merken we ook steeds meer van het tekort.  

De afgelopen periode hebben diverse collega’s met een parttime aanstelling, op hun vrije dag, in 

een groep ingevallen op momenten van o.a. ziekte en/of studieverlof. 

Invallers zijn er nauwelijks, dus zijn wij afhankelijk van onze (super)collega’s die met hart voor de kin-

deren andere afspraken verzetten en voor de groep gaan staan. Ook collega’s met andere taken/

functies zijn voor een groep gaan staan om de kinderen zoveel mogelijk onderwijs te blijven geven. 

Helaas is dit niet altijd mogelijk en als gevolg daarvan zijn een aantal klassen dit jaar al naar huis ge-

stuurd. We zouden elke groep bij afwezigheid van de leerkracht kunnen verdelen over andere klassen. 

Op die manier krijgen echter alle leerlingen te weinig aandacht en wordt het steeds moeilijker de kwa-

liteit van onderwijs, waar wij voor staan, te garanderen. Verdeel maar eens ca. 28 kinderen over de 

andere groepen, waar soms al meer dan 30 kinderen in zitten. Het is gewoon niet de oplossing. 

Daarentegen is het organiseren van vervanging ook nog eens tijdrovend en zorgt voor onzekerheid. 

Tijd die eigenlijk besteed moet worden aan het onderwijs. 

In de praktijk blijkt zelfs dat wanneer een leerkracht wil professionaliseren om beter onderwijs mogelijk 

te maken, de kinderen daar de dupe van zijn, omdat er geen vervanging is!  

Dit kan toch niet de bedoeling zijn…? We hebben een prachtig beroep en zouden willen dat veel 

meer mensen voor het onderwijs kiezen!  

Op 15 maart staan wij daarom op het Malieveld in Den Haag. Wij hopen hiermee de noodzaak van 

echte, structurele maatregelen duidelijk te maken. Wij vragen aan de beleidsmakers in Den Haag om 

te zorgen voor een structurele investering en de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen 

te kunnen garanderen. Er moet namelijk iets veranderen en wel snel! 

Wij hopen dat we u zo hebben overtuigd van de noodzaak van onze afwezigheid op vrijdag 15 maart 

a.s. en zouden erg blij zijn als we uw steun hierin hebben. 

Marieke, Wilber, Bernadette en Anouk  



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 

KOMT U ONS HELPEN MET KONINGSSPELEN? 

Beste ouders/verzorgers, 

Op vrijdag 12 april 2019 doen 

wij mee aan de Nationale Ko-

ningsspelen. Voor de activitei-

tenbegeleiding bij de Konings-

spelen zoeken we hulpouders  

van 9.30 uur tot 12.30 uur. Er zijn 

twintig ouders nodig bij groep 1 t/m 4 en  

twintig ouders bij groep 4/5 t/m 8. 

aanmelden hiervoor kan via de email 

Groep 1 t/n 4:  g.hoes1@kpoa.nl 

Groep 4/5 t/m 8: a.eijbergen@kpoa.nl 

 

De precieze invulling van de dag volgt nog. Maar heeft u vrij? 

Meld u aan! Alle handen zijn welkom!   

 

Donderdag 14 februari hebben de leerlingen van de leerlingenraad 

Winfried Roelofs ontvangen en een rondleiding gegeven door de 

school. Winfried is bestuurder van KPOA en brengt volgens een jaar-

lijks cyclus bezoeken aan onze school. Tijdens dit bezoek gaan we 

met elkaar in gesprek over onze schoolontwikkelingen en ambities. Dit 

gesprek moet natuurlijk ook met de leerlingen gevoerd worden!  

LEERLINGENRAAD 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
mailto:g.hoes1@kpoa.nl
mailto:a.eijbergen@kpoa.nl


  

 

 

 

Leerlingenraad aan het overleggen. 

 

 

 

 

 

 

 Kinderen met dit mooie weer aan het genieten 

in de zandbak.  

 

 

 

 

 

                      Klaar voor Carnaval! 

  Voorjaar 

  

 

 

SFEERFOTO’S 
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WIE-O-WIE KAN ONS HELPEN? 

Bso-thema voorjaarsvakantie Ska Kin-

deropvang - 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 zelfgemaakte lipstick en zeepjes. Ook re-

cyclen we oude materialen en maken er mooie nieuwe 

spullen van. We zijn in het begin 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 laten 

doen met ons leuke programma of heeft u (onverwacht) 

opvang nodig? Dan is onze incidentele opvang iets voor u! 

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

kenpakket? 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 vakan-

tie-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 

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

bij een school in Vathorst  kan ophalen? Hiervoor is het han-

dig om een auto met een aanhanger te hebben. 

U kunt contact opnemen met Sandra, Chantal of Rita 
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https://www.ska.nl/wat-bieden-wij/Bso/incidentele-opvang/
mailto:klanten@ska.nl

