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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We zijn de week gestart met een mooie studiedag waarop we bezig 

zijn geweest met onze ambities voor nu en de toekomst. Om die am-

bities waar te kunnen maken moeten we kunnen rekenen op vol-

doende goede leerkrachten. Deze week hebben we ook weer ge-

merkt dat dat lastig is. De andere kant was, dat er veel belangstelling 

is getoond voor onze mooie school en het onderwijs. Woensdag 

stond de school open voor mensen die belangstelling hebben voor 

het vak. Er was een groot aantal mensen dat een dagje heeft mee-

gelopen. Donderdag hebben we de tijd gemaakt voor ateliers met 

allerlei verschillende leerzame onderwerpen. De kinderen leerden 

veel over het onderwerp en ze leerden ook van en met elkaar, om-

dat er werd gewerkt in heterogene groepen van vier verschillende 

leerjaren. Op deze manier hebben we de tijd genomen om met de 

kinderen wat extra aandacht te besteden aan de veelzijdigheid van 

onderwijs. Vandaag zijn een aantal collega’s naar Den Haag om 

‘onze’ stem te laten horen.  

 

Nogmaals dank voor al uw steun, begrip en meedenken in deze tijd 

met vervangingsvraagstukken. 

 

Namens het team, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

8 maart:  was Rosalie jarig 

11 maart: was Lucas jarig 

13 maart: Julia, Brandy, Indy 

en Robin 

18 maart: Joep 

19 maart: Leon 

21 maart: Gijs en Sammie 

27 maart: Joy 

28 maart: Jack en Tijn 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op vrijdag 12 april 2019 doen 

wij mee aan de Nationale Ko-

ningsspelen. 

Het programma van de dag 

zal er als volg uitzien: 

Tijdstip   Activiteit 

08.30 uur:  Kinderen aanwezig op school in de klas. 

08.45 uur – 11.15 uur: Groep 1 t/m 4:  Op school en in de klas. 

   Groepen 4/5 t/m 8:  In sporthal de Bieshaar  

                                                                           en in de klas. 

11.45 uur – 12.30 uur: Koningslunch 

12.30 uur – 13.00 uur: Opruimen en dag afsluiten 

Een aantal aandachtspunten: 

 Wat betreft het eten; de lunch wordt verzorgd door school. Het 

tussendoortje graag zelf meenemen. 

 Voor de Koningsspelen verwachten wij alle kinderen in sportkle-

ding. 

 Voor de activiteitenbegeleiding bij de Koningsspelen zoeken we 

ouders van 8.45 uur tot 11.15 uur. 

Er zijn nog tien ouders bij de onderbouw en twaalf bij de boven-

bouw nodig. 

Opgeven hiervoor kan via de mail”: 

Onderbouw:  g.hoes1@kpoa.nl 

Bovenbouw:  a.eijberen@kpoa.nl 

 Oranje verkleed komen moet niet, mag wel. 

Vriendelijke groet, 

De Oranjecommissie van de Langenoord 

AGENDA 

Dinsdag 26 maart: 

13.15-14.15: Koffie-uurtje 

Woensdag 27 maart 

Groep 6: Gastles over zwerf-

afval  

Groep 7: fietscontrole 

Maandag 1 april: 

Groep 4-5: Landgoed Scho-

thorst, Middeleeuwen 

Dinsdag 2 april: 

Nationale buitenlesdag 

Woensdag 3 april: 

Grote Rekendag 

Donderdag 4 april: 

Groep 7: Theoretisch Ver-

keersexamen 

Vrijdag 5 april: 

Groep 7: Verkeer Praktijk-

examen 

Ouders: Groenpleinochtend  

 

KOMT U ONS HELPEN MET KONINGSSPELEN? 

In februari is Valerie gestart in groep1 

In maart zijn gestart Sophie, Evaleigh en Daan. 

Wij wensen jullie veel plezier in groep 1 bij j 

uf Mirelle en juf Caroline.  

NIEUW IN GROEP 1 

mailto:g.hoes1@kpoa.nl
mailto:a.eijberen@kpoa.nl


GEZOCHT…………………. 

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we opzoek naar een coördinator die 

het luizenpluizen wil overnemen. 

Luizenpluizen gebeurt in ieder geval 6 keer per jaar. De eerste woens-

dag na de vakantie wordt de hele school op 1 ochtend geplozen.  

Samen met een groep ouders wordt de gymzaal in een luisfabriek 

omgebouwd. De leerlingen worden uit de klas gehaald en in de gym-

zaal gezet. Met zo’n 10 ouders pluizen we de kindjes, per klas zijn we 

ongeveer 15 minuten bezig.  

Bij de kindjes waar wat gevonden wordt, belt de coördinator één van 

de ouders/verzorgers. Het kindje moet behandeld worden en er moet 

een her-controle ingepland worden. Dit gebeurt altijd 2 weken later 

en is alleen in de klas nodig van het desbetreffende kindje. Uiteraard 

zijn er met een her-controle niet zoveel ouders nodig om te pluizen.   

Ook zijn we altijd op zoek naar ouders die willen helpen met pluizen. 

Het kost maar een paar uurtjes per jaar en we zijn er erg mee gehol-

pen. 

Voor vragen of opmerkingen mag je me altijd bellen. 

Anouck Ham, tel.nr: 06-52601692 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf 6 mei komt Maud in de klas van juf Mirelle en juf Caroline. Een 

aantal kinderen kent Maud al van de Stampertjes of van het wen-

nen.  

Maud is blind door een aangeboren afwijking aan haar netvlies. Van-

af haar geboorte ziet Maud niks. Gelukkig ontwikkelt Maud zich dus-

danig goed dat ze naar een reguliere peuterspeelzaal kon. Nu ze 29 

april 4 jaar wordt is het tijd voor de volgende 

stap, de Langenoord.  

Maud is een ontzettende vrolijke kletskous die 

heel veel zin heeft om naar school te gaan.  

Als jullie vragen hebben of graag meer willen 

weten, schroom vooral niet om ons te benade-

ren. 

 

Vriendelijke groet, 

Dave en Ruby 

ouders van Maud 

BRIEF VAN OUDERS MAUD 

 

 

 

 

 

 

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 

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


SFEERFOTO’S ATELIERS DONDERDAG 
Spelen, ontdekken, onder-

zoeken, ontwerpen tijdens 

de ateliers …... 
 

Workshop: braakballen pluizen 

Workshop tekenen met wasco en 

ecoline 

         Ontwerp iets zodat je een potlood 

Ontdekken met zeepbellen      vanuit je rolstoel kan pakken 
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