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Beste ouder(s) en verzorger(s),   
 

Hierbij ontvangt u de nieuwe Lange Oortjes. De laatste voor hopelijk 

twee heerlijke vakantieweken. In deze Lange Oortjes laten wij u onder 

andere weten hoe we de vervangingen tot aan Pinksteren hebben 

kunnen organiseren. Het is altijd een flinke puzzel, maar we zijn een eind 

gekomen! Daarnaast vragen wij uw hulp bij kinderen die het lezen nog 

wat moeilijk vinden. 

Vandaag hebben we de koningsspelen gevierd met elkaar. Wat  

boften we met het weer en met alle hulpouders en wat hebben we 

een plezier gehad met elkaar. Dat koning Wilber nog even in het zon-

netje werd gezet met zijn bijna 50 jaren, maakte het nog even extra 

speciaal.  Dank voor jullie inzet!   

 

Wij feliciteren Esther vandaag met haar verjaardag. Zij is lekker aan het 

genieten van haar zwangerschapsverlof. 

 

Geniet allen van de komende weken, blijf gezond en dan zien we jullie 

graag weer terug in mei! 

 

Hartelijke groet, namens het team,   
Ronald en Chantal   
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NIEUW OP SCHOOL 

Amira is gestart in groep  

1-2B bij juf Suzanne en juf 

Rianne.  

Na de meivakantie starten 

de volgende leerlingen: 

Daniël, Mees en Pepijn  

starten in groep 1C bij juf 

Femke en juf Nanda. 

Liz start in groep 3 bij  

meester Gijs en juf Ashanti. 

Jae start in groep 4-5 bij  

juf Nienke. 

Evy start in groep 6-7 bij  

meester Wilber 

Wij wensen Amira, Daniël, 

Mees, Pepijn, Liz, Jae en Evy 

veel  plezier op school. 

VERVANGINGEN 

Ook na de meivakantie hebben wij vervangingen nodig in diverse 

groepen. Gijs neemt pleegverlof op, Joyce kan helaas nog niet komen 

werken, Pamela en Rianne hebben ook nog (deels) ziekteverlof.  

Uiteraard werken deze collega’s hard aan hun herstel en waar mogelijk 

zullen zij weer taken op gaan pakken. We zijn voor de vervangingen 

hard aan de slag gegaan en het plaatje komt er tot Pinksteren als volgt 

uit te zien: 

Joyce (groep 2/3) gaat vervangen worden door Sandra van Valken-

goed, reeds bekend in onze school. 

 

Gijs (groep 3) wordt vervangen door Ashanti en eenmalig op 12 mei 

door Femke.  

Pamela (groep 5) wordt op maandag, dinsdag en donderdag vervan-

gen door Margreet, op woensdag 11 mei door Ellen en Chantal,  

overige woensdagen door Peet, Op de vrijdagen zal Femke in de 

groep staan. 

 

Anouk (groep 6) zal vervangen worden door Jonne en Yvette.  

De gymtijden van groep 7 en 6-7 is omgedraaid. Groep 6-7 heeft op 

dinsdag 8.30 uur gym en groep 7 op vrijdag. 

GYMTIJDEN GROEP 7 EN 6-7 

NIEUWS VAN GIJS 

 

Samen met Michel, mijn vriend, ben ik aan het begin van dit jaar ge-

start met het traject om pleegouders te kunnen zijn. Inmiddels hebben 

we het traject volledig afgerond. Terwijl we in de afrondende fase van 

het traject zaten werd er contact met ons opgenomen over een mo-

gelijke plaatsing van een pleegkindje bij ons.  

 

Vanaf de meivakantie zullen wij een pleegzoontje krijgen die bij ons 

komt wonen. Het gaat om een jongetje van 2 jaar.   

 

Dit heeft als gevolg dat ik pleegzorgverlof ga opnemen. Na de vakan-

tie ben ik er twee weken niet, om vervolgens de tweede helft van de 

week te gaan werken. 



Na de meivakantie hopen we echt te starten met het Ralfi-lezen. Dit is 

het herhaald lezen van teksten voor kinderen die het lezen nog niet zo 

makkelijk vinden. Hiervoor zijn wij op zoek naar motiverende leesouders! 

Het lezen zal direct om 8:30 uur plaatsvinden in kleine groepjes. Het 

duurt maximaal een half uur. Heeft u één of meerdere dagen per week 

wat tijd voor ons beschikbaar? Wilt u dat dan laten weten aan onze 

intern begeleider Ellen e.denhartogh@kpoa.nl ? Het is nog maar een 

paar weken tot de zomervakantie, maar het kan een groot verschil  

maken!  

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Elk jaar komt de traditie van vaderdag en moederdag voorbij. Jaren-

lang hebben wij hier als school ook aan bijgedragen door voor jullie te 

knutselen met de kinderen. Inmiddels hebben wij onze visie ernaast ge-

legd en zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verplicht laten knut-

selen volgens een format eigenlijk niet meer zo past binnen het spelend 

leren op de Langenoord. Het past niet altijd binnen het thema en 

vraagt wel veel tijd. Daarom zijn wij tot het besluit gekomen dat we de-

ze activiteiten vanaf nu achterwege laten en hopen natuurlijk dat er 

die dag wel met veel liefde voor alle vaders en moeders wordt ge-

zorgd!  

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

15 apr.: Nikki  

22 apr.: juf Esther 

25 apr.: Samuel 

27 apr.: Anthonie 

28 apr.: Jesse 

29 apr.: Maud 

 

2 mei:  Suze en  

            meester Wilber 

3 mei: juf Mirellle 

5 mei: Liv 

7 mei: Yorden 

8 mei: Thorean en Ksenija 

10 mei: Sara en Saar 

11 mei: Matthijs 

12 mei: Rosalie 

13 mei: Olivia 

14 mei: Thies 

16 mei: Maeve 

17 mei: Noa 

19 mei: Lisanne 
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MOEDERDAG EN VADERDAG 

BAGAGEKAR GEZOCHT VOOR KAMP GROEP 8 

Maandag 16 mei gaat groep 8 op kamp naar camping ‘t Boerenerf in 

Woudenberg. 

We zoeken nog een grote bus, aanhanger of klein vrachtwagentje om 

alle spullen en bagage die kant op te krijgen. 

We laden op maandag tussen 9 en 10 uur in. De spullen kunnen vanaf 

12 uur op de locatie gebracht worden. 

Woensdag 18 mei komen we terug. De spullen kunnen dan ook rond 10 

uur ingeladen worden en daarna naar school gebracht worden. 

 

Heeft u een kar ter beschikking dan hoor ik het graag via een mailtje 

naar: 

c.grevengoed@kpoa.nl 

 

 

 

 

 

 

LEESOUDERS GEZOCHT 

mailto:e.denhartogh@kpoa.nl
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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 

AGENDA 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),   

Het Coronavirus heeft een lange tijd een rol gespeeld in ieders dagelijks 

leven. Hierbij zijn veel keuzes gemaakt en heeft iedereen zich aan 

moeten passen aan het 'nieuwe normaal'. Het lijkt de goede kant op te 

gaan nu vrijwel alle maatregelen zijn versoepeld. Wij sturen deze mail, 

omdat de coronaperiode voor studenten en onderzoekers een recen-

te en interessante periode is. Hoe gaan we als mens om met zo’n crisis? 

Hoe hebben we dit allemaal ervaren?   

Een groep studenten van de Universiteit van Utrecht die zich bezighou-

den met dit onderwerp in hun afstudeeronderzoek willen deze vragen 

graag aan u stellen. Hiervoor is een vragenlijst bij de mail toegevoegd 

die u thuis op uw gemak kunt invullen. Het zou deze studenten erg hel-

pen als u dit voor a.s. 1 mei 2022 zou willen doen. Als u dit nou interes-

sant lijkt en deze studenten een handje wilt helpen met hun onderzoek, 

klik dan op de onderstaande link voor meer informatie. In de onder-

staande link kunt u ook de vragenlijst vinden.   

https://utrechtuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ErqwVtxHeIQgKy   

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Deel-

name aan het onderzoek is geheel anoniem en vrijblijvend. Er wordt 

gewerkt volgens de AVG-richtlijnen. Voor deelname aan het onder-

zoek zal gevraagd worden een toestemmingsformulier in te vullen voor 

het gebruik van uw gegevens. De ingevulde vragenlijsten zijn enkel be-

doeld voor de analyses van het onderzoek en zullen niet aan derden 

worden verstrekt.   

 

Namens de studenten 

van de Universiteit van 

Utrecht alvast hartelijk 

bedankt!   

  

UNIVERSITEIT UTRECHT  -  VRAGENLIJST 

Vrijdag 22 april: Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei: Meivakantie 

Woensdag 11 mei: Groep 8 Controle hoofdluis 

Zondag 15 mei: Eerste Heilige Communie 

Woensdag 18 mei: Controle hoofdluis voor de groepen 1 t/m 7 

Donderdag 19 mei: Schoolreisje 

Woensdag 25 mei: Studiedag, Alle kinderen vrij 

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 mei: Alle kinderen vrij 

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

