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 29 maart 2019 | nummer 15 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag, 

voor basisscholen, die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan 

niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is 

veel meer dan sommen maken in een werkboek.  

Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen ver-

kennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan 

zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor 

een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhou-

dingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen 

van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onder-

zoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 

onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! Komt u woensdag ook een kijkje 

nemen? 

Vrijdag staat er een tuindag op de planning? Komt u ons een handje 

helpen met de tuin voorjaars klaar maken? Op deze dag planten we, 

de appelboom die we hebben gewonnen op de Hooglandse Wintersfe-

ren. Direct om 8.30 uur bent u welkom, de koffie/thee staat dan klaar. 

Eigen tuingereedschap is welkom, graag tot vrijdag! 

Vanaf schooljaar 2015-2016 is het, door de wet 'Zorgplicht veiligheid op 

school', voor scholen verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op 

school te onderzoeken onder een representatief deel van de leerlingen. 

Er wordt via een vragenlijst onderzoek gedaan onder de leerlingen van 

groep 6, 7 en 8. Een analyse van de tevredenheid van leerlingen is voor 

ons weer een aanknopingspunt voor het bepalen van verbeterpunten 

voor de onderwijskwaliteit. Daarover gaan wij graag de dialoog aan 

met kinderen.  

 

Een zonnig weekeinde gewenst! 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

30 maart: Isis, Jailey en Marijn 

31 maart: Tess, Jente, Tom, 

Jim en Taeke 

1 april:  Nora en Lynn 

3 april: Levi en Felicia 

4 april: Niels 

5 april: Floor en Amélie 

6 april: Isa 

7 april: Jasper 

8 april: Vera 

10 april: Davide 

 

Misschien hebben jullie er al iets over ge-

hoord. Woensdag 3 april 2019 is het de 

landelijke grote rekendag en het thema 

is ‘Uit verhouding’. We openen de dag 

met een modeshow. Vanaf 8.20 uur ver-

zamelen de leerlingen zich bij hun eigen 

leerkracht op het achterplein. Om beur-

ten gaan de groepen met hun leer-

kracht over de catwalk. Als alle groepen zijn geweest, gaan de kin-

deren met de leerkracht naar hun lokaal.  

Die dag is het leuk als de kinderen kleding en voorwerpen dragen die 

‘uit verhouding’ zijn; zoals veel te grote schoenen, een broek van een 

ouder, iets dat veel te klein is of bijvoorbeeld een hééél grote zonne-

bril.  

Met de groep wordt de hele dag gewerkt aan allerlei rekenactivitei-

ten rondom het thema. Daarbij wordt een beroep gedaan op meet-

vaardigheid en het ontwikkelen van begrip van verhoudingen in da-

gelijkse situaties en het oplossen van verhoudingsproblemen, waarbij 

onderzoeken en ontdekken centraal staat. 

 

De werkstukken van die dag worden tentoon-

gesteld in de klas. Ouder(s)/verzorger(s), 

opa’s en oma’s, iedereen is welkom om het 

werk vanaf 14.00 uur in de klas te komen be-

wonderen.  

Tot slot nodigen we jullie uit een foto te ma-

ken die ‘uit verhouding’ is en die in de dagen 

voor 3 april mee te nemen naar school, zodat 

ze in de klas opgehangen kunnen worden.  

Hiernaast ziet u een voorbeeld, wees creatief!  

 team van de Langenoord 

GROTE REKENDAG WOENSDAG 3 APRIL 

 

In april starten Jinthe, Lissy en Maud in groep 1. 

Wij wensen jullie veel plezier in groep 1 bij  

juf Mirelle en juf Caroline.  

NIEUW IN GROEP 1 

 



AGENDA 
VRIJDAG 5 APRIL -   GROENPLEINOCHTEND 

WIE HELPT MEE MET HET PLANTEN VAN DE APPELBOOM? 

Vrijdagochtend is er weer een groenpleinochtend.  

Afgelopen december hebben wij met de Hooglandse Wintersferen 

een wens ingestuurd voor een appelboom. Deze wens gaat in ver-

vulling en vrijdag 5 april wordt de appelboom op het schoolplein ge-

plaatst! Daarnaast is het fijn als er mensen zijn die het groen een 

beetje willen onderhouden. Wie heeft er tijd om vrijdag 5 april de 

appelboom te plaatsen, het plein een beetje aan te vegen, te 

schoffelen tussen het groen, het plein hier en daar voorjaar-klaar te 

maken? We beginnen met een kop koffie als de kinderen in de klas 

zijn gebracht, daarna gaan we buiten aan de slag. 

Wilt u aangeven of u er bent?  

Mail dan naar Ilse Tupker – van der Ploeg: i.vanderploeg@kpoa.nl 

Alvast enorm bedankt! 
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Dit jaar vieren wij Pasen op donderdag 11 april met de Palmpaasop-

tocht en donderdag 18 april met de Paasdag. 

Palmpasen: 

Vanaf maandag 8 april nemen de kinderen hun palmpaasstok mee 

naar school. Voor het versieren van de stokken zijn wij op zoek naar 

buxus. Heeft u dit in de tuin en kunt u wat missen? Wij zijn er blij mee! 

U kunt de buxus in een zak inleveren bij juf Simone en juf Ilse. 

Donderdag 11 april start om 13:45 uur de optocht met Palmpaasstok-

ken. De route is net als voorgaande jaren via Leo’s Oord. U bent van 

harte welkom om te komen kijken. 

Route: 

Verlaten van het schoolplein aan de Kerklaan. Aan het eind linksaf 

Oude Kerklaan. Na 100 meter rechtsaf Leo’s Oord op. Rondje over 

Leo’s Oord en uit Leo’s Oord rechtdoor naar het achterplein. 

 

 

PASEN OP DE LANGENOORD 

AGENDA 

Maandag 1 april: 

Groep 4-5: Landgoed Schot-

horst, Middeleeuwen 

Dinsdag 2 april: 

Nationale buitenlesdag 

Woensdag 3 april: 

Grote Rekendag 

Donderdag 4 april: 

Groep 7: Theoretisch Verkeers-

examen 

Vrijdag 5 april: 

Groep 7: Verkeer Praktijk-

examen 

Ouders: Groenpleinochtend 

De week voor en de week na 

Pasen: De week van de voort-

gangsgesprekken. 

Donderdag 11 april  

13.45 uur: Optocht Palmpasen 

Oud papier t/m vrijdag 10.00 uur 

Vrijdag 12 april 

Koningsspelen  

Alle leerlingen om 13.00 uur vrij  

Donderdag 18 april: 

Paasviering  

Alle leerlingen om 13.00 uur vrij  

Vrijdag 19 april  

21 en 22 april: Paasweekend 

29 april t/m 3 mei: 

Meivakantie 

OPBRENGST OUDER PAPIER 

Opbrengst oud papier  

januari 2019 is € 65,25 

mailto:i.vanderploeg@kpoa.nl


NIEUWS VAN BUITENAF—MUZIEKPROEVERIJ 

Open huis muziek: proberen & presenteren 

Op zaterdag 13 april wordt het een gezelli-

ge, muzikale boel! Dan vindt namelijk van 

13.00 tot 16.00 uur de Muziekproeverij 

plaats. De Muziekproeverij is onderdeel 

van de landelijke Kindermuziekweek, die 

dit jaar voor het eerst wordt georgani-

seerd. In Amersfoort hebben verschillende partijen de handen ineen-

geslagen en een programma voor het weekend van 13 & 14 april sa-

mengesteld. Ook in het Eemhuis kunnen ouders en kinderen kijken, 

proeven, uitproberen en vooral genieten van muziek!  

Tijdens de Muziekproeverij kunnen kinderen kennismaken met muziek-

instrumenten en muziekdocenten. Probeer bijvoorbeeld de trompet, 

blaas op de fluit of strijk op de cello en ontdek de verschillende klan-

ken die instrumenten voortbrengen. Speel je al een instrument? Dan 

staat er een professionele fotograaf klaar om jou samen met je instru-

ment op de foto te zetten en mag je meespelen met een orkest. Voor 

kinderen die meer van zingen en bewegen houden, zijn er actieve 

zangworkshops. Maar er is meer: geniet van de vele concertjes en 

verschillende bandjes buiten op het dakterras. Gratis toegang. Meer 

weten? Kijk op www.scholenindekunst.nl voor het hele programma. 

Donderdag 18 april is er school tot 13.00 uur. Deze dag vieren wij  

Pasen op school. Dit doen wij o.a. door het eten van een voor elkaar 

gemaakte lunch. 

De kinderen krijgen woensdag 10 april een lootje voor de lunch mee 

naar huis. Hier kunt u op aangeven hoeveel boterhammen het kind 

lust en wat het lekker vindt qua beleg. Dit lootje gaat uiterlijk vrijdag 

12 april weer mee naar school. Maandag 15 april worden de lootjes 

getrokken en krijgt uw kind een lootje van een ander kind mee naar 

huis. Op donderdag 18 april neemt uw kind de lunch voor de ander 

mee. Wij stellen het op prijs wanneer u met uw kind aandacht be-

steed aan het maken van de lunch voor de ander, het mag er fees-

telijk uit zien. 

De deur van de school gaat deze dag om 8.15 uur open zodat de 

lunch direct naar de juiste klas gebracht kan worden. De ouders die 

hun kind naar school brengen doen dit dus samen met het kind. 

Heeft u nog vragen? Kom gerust naar juf Lisette, juf Simone of juf Ilse 

PAASDAG 

 

 

 

 

 

 

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/

