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Schooljaar 2020-2021 

16 april | nummer 15 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat fijn dat we het zonnetje buiten weer wat meer zien. We kijken alle-

maal uit naar wat vrolijker weer, zeker in deze tijd. Laten we het met el-

kaar nog even goed volhouden! 

Nogmaals willen we u bedanken voor het meedenken en het flexibel 

omspringen met de situaties die we met elkaar tegenkomen.  

Wij proberen in onze berichtgeving zo duidelijk mogelijk te zijn, echter 

moeten wij  rekening houden met de privacy-regels.  

Soms zal de informatie nog niet compleet  zijn, omdat het voor ons op 

dat moment nog niet volledig bekend is of nog niet gedeeld kan wor-

den. We proberen u absoluut zoveel mogelijk mee te nemen en te de-

len wat er kan.  

Mochten er dingen zijn waar u tegenaan loopt en waar wij iets in kun-

nen betekenen, dan nodigen we u van harte uit om contact met ons 

op te nemen.  

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 

Zoals in de vorige Lange Oortjes is aangegeven, organiseren wij maan-

dag 19 april om 10.00 uur een koffie-uurtje. Juist in deze tijd vinden we 

het fijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen. U bent van harte wel-

kom om maandag met ons online koffie te drinken. Mocht u hierbij aan 

willen sluiten dan horen wij dat graag voor maandag 19 april 9.00 uur 

via langenoord@kpoa.nl en zullen wij u de link toesturen.  

 

KOFFIE-UURTJE 

mailto:langenoord@kpoa.nl
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JARIGEN   GEFELICITEERD! 

19 april: Xanne 

22 april: Juf Esther 

25 april: Samuel 

27 april: Anthonie 

28 april: Conor en Jesse 

29 april: Maud 

 

 

 

Zoals u heeft kunnen lezen neemt Lotte afscheid van De Langenoord. 

Donderdag 29 april is haar laatste werkdag bij ons op school.  

We willen Lotte bedanken voor haar bevlogen inzet de afgelopen  

jaren en wensen haar veel plezier op haar nieuwe werkplek als onder-

wijsondersteuner bij SWV de Eem.  

1 juni zal Ellen den Hartogh bij ons starten als nieuwe intern begeleider. 

Zij zal zich in een volgend Lange Oortjes aan u voorstellen. Wij zijn blij 

dat wij een nieuwe interne begeleider hebben gevonden en wensen 

Ellen veel plezier op de Langenoord.  

 

 

 

 
VERKEERSEXAMEN LEERLINGEN GROEP 6 T/M 8 

NIEUW OP SCHOOL 

Sami en Amélie zijn bij ons 

op school gestart. 

 

Sami zit in groep 1-2A bij juf 

Simone en juf Chantal 

Amélie zit in groep 1-2B bij  

juf Suzanne en juf Rianne. 

 

Wij wensen Sami en Amélie 

veel plezier op school. 

De kinderen van groep 7 t/m 8  

hebben theoretische verkeersexamen ge-

maakt. Allemaal zijn ze geslaagd. 

 

Gefeliciteerd toppers! 

 

Volgend schooljaar zullen we starten met elf groepen. De indeling van 

de groepen hangt af van het aantal leerlingen in de leerjaren, maar is 

ook gebaseerd op onze visie en wat de kinderen nodig hebben om 

zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Met het team kijken we 

naar wat kinderen nodig hebben en hoe we de kwaliteiten van de 

leerkrachten zo goed mogelijk kunnen inzetten. 

We zijn gekomen tot de volgende indeling: twee kleutergroepen,  een 

groep 2/3, een groep 3, een groep 4, een groep 4/5, een groep 5, een 

groep 6, een groep 6/7, een groep 7 en een groep 8. In januari starten 

we een instroomgroep.  

 

Sommige groepen zullen in zijn geheel doorgaan naar volgend school-

jaar. Andere groepen worden opnieuw samengesteld. Bij de combina-

tiegroepen blijft in principe de jaargroep bij elkaar. Wanneer hier bij uw 

kind vanaf wordt geweken wordt u hierover door de leerkracht geïnfor-

meerd.  

 

Ons streven is om u woensdag 30 juni te informeren over de complete 

schoolorganisatie voor het schooljaar 2021-2022. Dan informeren  

wij u onder andere over de groepssamenstelling en de nieuwe  

leerkracht(en). 

GROEPEN VOLGEND SCHOOLJAAR 

INTERN BEGELEIDER  
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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 

Maandag 19 april: Koffie-uurtje, 10.00 uur 

Vrijdag 23 april: Koningsspelen 

Dinsdag 27 april: Koningsdag, alle leerlingen vrij 

3 mei t/m 14 mei: Meivakantie 

Donderdag 20 mei: Oud papier 

Maandag 24 mei:  Tweede Pinksterdag 

 

Op vrijdag 23 april a.s. vieren wij de Ko-

ningsspelen!  

Een dag die in het teken staat van gezond 

leven; sporten en eten.  

Wat gaan wij op school doen? 
 

* De kleuters gaan sporten op het schoolplein.  

* De studenten van MBO Amersfoort gaan voor de groepen 3/4 tot en 

met 8 buiten een sport- en spelcircuit organiseren. Het is fijn als alle kin-

deren sportkleding, of kleding aan hebben waarin zij zich vrij kunnen 

bewegen.  

* In iedere groep gaan we ergens gezelschapsspellen spelen, passend 

bij het thema IK + JIJ = WIJ.  Als je een leuk spel hebt, om samen te kun-

nen spelen, mag je dit mee naar school nemen.  

* Als je wil, mag je in rood, wit, blauw of oranje gekleed komen.  
 

De AC zorgt voor een gezonde versnapering tussendoor. Zelf zorg je 

gewoon voor een tien uurtje en de lunch.  
We zijn die dag gewoon om 14.15 uur uit.  
 

We gaan er een fijne, feestelijke en sportieve dag van maken! 

AGENDA 

Groep 2-3A: leuke themales over het lichaam. 

Het thema is op dit moment het lichaam: Hierin 

gaat het over ziek of gezond zijn, het ziekenhuis en 

wat er allemaal in en aan je lichaam zit.  

Aan de hand van een torso hebben ze de organen 

en de functies besproken. Wat gebeurt er in een lijf? 

Waarom hebben we longen enz.  

Ze hebben van een leerling zijn lichaam omgetrok-

ken op behang. De kinderen zijn bezig met het te-

kenen van de organen.  

 

KONINGSSPELEN VRIJDAG 23 APRIL 

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

