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Schooljaar 2020-2021 

30 april | nummer 16 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vorige week vrijdag hebben we genoten van de Koningspelen. Wat 

was het fijn om de kinderen samen te zien spelen en sporten. 

Maandag 19 april was er een koffie-uurtje. Met de vijf ouders/verzorgers 

die zich hadden aangemeld hebben we ervaringen uitgewisseld over 

het onderwijs in deze tijd. Wij vonden het erg fijn om deze ouders/

verzorgers te spreken. We hebben onder andere gesproken over de 

communicatie. Het is juist in deze tijd belangrijk om de leuke dingen 

met elkaar te blijven delen. Ook hebben we gesproken over de ver-

keersveiligheid rondom de school. Ouders/verzorgers gaven aan dat 

het erg druk is met auto’s rondom de school tijdens het halen en bren-

gen. Het zou erg fijn zijn als iedereen zijn auto parkeert op een van de 

parkeerplekken rondom de school tijdens het halen en brengen. 

Gisteren hebben wij afscheid genomen van Lotte. In de vorige Lange 

Oortjes hebben wij u laten weten dat Ellen de werkzaamheden van Lot-

te vanaf 1 juni overneemt. In de twee weken na de meivakantie zullen 

Chantal en Esther dit tijdelijk overnemen.  

We wensen u allen een hele fijne, ontspannen en gezonde vakantie. 

Geniet er lekker van.  

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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JARIGEN   GEFELICITEERD! 

2 mei: Meester Wilber 

3 mei: juf Mirelle 

5 mei: Veerle en Liv 

7 mei: Yorden 

8 mei: Ksenija 

10 mei: Sara 

11 mei: Matthijs 

13 mei: Olivia 

14 mei: Thies 

16 mei: Maeve 

19 mei: Lisanne 

20 mei: Mila 

23 mei: Wiep 

26 mei: Alyssa 

27 mei: Cheyenne 

Beste, lieve, ouder(s)/ verzorger(s) van de Langenoord, 

 

Mijn laatste werkweek zit erop en wat kijk ik terug op een geweldige tijd 

op de Langenoord! Ik ga jullie kind(eren), jullie en deze prachtige 

school met het geweldige team missen. Wat heb ik veel met en van 

jullie mogen leren. Dank jullie wel hiervoor, voor onze samenwerking en 

jullie enorme betrokkenheid. SAMEN maken we het verschil voor ieder 

kind! 

Dit alles neem ik mee in mijn rugzak, die ik met mij meedraag de toe-

komst in. Ik kijk er enorm naar uit om mij straks bij Samenwerkingsver-

band de Eem breder in te zetten en mijn steentje bij te dragen voor 

passend onderwijs voor ieder kind. En ook dan SAMEN met het kind, 

ouders, school en alle betrokkenen rondom het kind! 

Ik blijf in de regio werken en wonen en zeg dan ook heel graag 'tot 

ziens!' 

 

Met vriendelijke groet, 

Lotte van Middelaar 

 

 

 

 

NIEUW OP SCHOOL 

Maandag 17 mei starten 

Suze, Thorean, Saar, Rosalie 

en Noa in een nieuwe in-

stroomgroep bij juf Talitha 

en juf Chantal. 

Tijn start in groep 2-3B bij 

meester Gijs. 

Wij wensen ze allemaal 

veel plezier op school.  

Na de meivakantie starten wij een instroomgroep. Chantal zal deze 

groep op maandag draaien. Op dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag staat Talitha voor de groep. 

Jolien start na de meivakantie op donderdag en vrijdag in groep ½. 

Simone is na haar zwangerschapsverlof een dag minder gaan werken 

en Bernadette staat op dit moment niet in de groep omdat zij het wer-

ken met jonge kinderen in deze coronatijd erg spannend vindt. 

Ellen start 1 juni bij ons als intern begeleider. 

Hieronder stellen Talitha, Jolien en Ellen zich aan u voor. 

Mijn naam is Talitha Korsman. Ik ben ge-

trouwd en moeder van drie kinderen. (12, 

14 en 17 jaar oud) Na een aantal jaren als 

juf in Almere te hebben gewerkt ben ik het 

afgelopen schooljaar gestart met het wer-

ken in mijn woonplaats Amersfoort. De af-

gelopen periode heb ik dat op basisschool 

de Marke gedaan en na de meivakantie 

mag ik dat bij jullie op de Langenoord ko-

men doen. Ik heb daar ontzettend veel zin 

in en hoop jullie gauw te ontmoeten  

BERICHT VAN LOTTE  

VOORSTELLEN NIEUWE COLLEGA’S 
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AGENDA 

3 mei t/m 14 mei:  

Meivakantie 

 

Zondag 9 mei:  

Moederdag 

 

Donderdag 20 mei:  

Oud papier 

 

Maandag 24 mei:  

Tweede Pinksterdag 

Ik ben Jolien Bijvank en na de meivakantie 

kom op de Langenoord werken. Ik werk in-

middels al bijna 18 jaar met heel veel plezier 

in het basisonderwijs. Naast lesgegeven in 

verschillende groepen, ben ik ook remedial 

teacher en geef ik buitenlessen op de kas 

van Amelisweerd. 

Ik ben opgeroeid in Hoogland en na een 

uitstapje naar Utrecht woon ik nu sinds een 

jaar met mijn man en ons zoontje Lasse in 

Hooglanderveen. Ik kijk er naar uit om weer 

in Hoogland aan de slag te gaan en heb zin 

om op de Langenoord te starten. 

 

Mijn naam is Ellen den Hartogh en ik kom 

vanaf 1 juni als intern begeleider op De 

Langenoord werken. Na 13 jaar intern 

begeleider te zijn op collega school De 

Malelande, mag ik binnenkort het stokje 

overnemen van Lotte. Een mooie, nieu-

we uitdaging waar ik onwijs veel zin in 

heb. Ik vind het een groot voorrecht om 

samen met collega’s te mogen bijdra-

gen aan de ontwikkeling en het school-

plezier van uw kind(eren) op De Lan-

genoord.  Ik woon met mijn gezin met 4 

kinderen (oudste 17, jongste 3 jaar oud) 

al bijna 20 jaar in de wijk Nieuwland. Met 

een altijd driekwart vol glas, openheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid 

naar nieuwe dingen heb ik plezier in wat ik doe. Tot de zomervakantie 

ben ik iedere maandag en donderdag op de Langenoord, na de zo-

mervakantie komt daar de dinsdag bij (ik blijf nog even een dag per 

week op De Malelande werken). Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten 

en verder kennis te maken. U mag mij altijd bellen of een bericht sturen 

en als de situatie het weer toelaat, staat mijn deur altijd voor u open. 

 

 

 

 

 

 

Link filmpje SKA 

Wij zijn trots op onze samenwerking met Ska. Zij hebben bij ons op 

school een speelleergroep en een buitenschoolse opvang. Pedago-

gisch medewerkers en leerkrachten werken in een vertrouwde omge-

ven aan de ontwikkeling van het kind. Klik op het filmpje en neem een 

kijkje! 

https://youtu.be/j7hkSlv71tc 

BEDANKT OUDERS 

Wij bedanken de ouders 

van de activiteitencommis-

sie voor hun hulp bij het  

organiseren van Pasen en 

de Koningsspelen. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj7hkSlv71tc&data=04%7C01%7Ce.kamer%40kpoa.nl%7C9124c2712f5d4951a23c08d904ab9fbf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637545958540463462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
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Vakantierooster en  

studiedagen 2020-2021 

De vakanties en studie-

dagen voor volgend 

schooljaar zijn  

bekend.  

Herfstvakantie   

18-10-2021 tot 22-10-2021 

Kerstvakantie  

27-12-2021 tot 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 

28-02-2022 tot 04-03-2022 

Goede Vrijdag 

15-04-2022 

2e Paasdag  

18-04-2022 

Meivakantie 

25-04-2022 tot 06-05-2022 

Hemelvaart 

26-05-2022 tot 27-05-2022 

Pinksteren 

06-06-2022 

Zomervakantie 

11-07-2022 tot 19-08-2022 

 

Studiedagen groep 1-8 

Maandag 25-10-2021 

Woensdag 16-03-2022 

Woensdag 25-05-2022 

Dinsdag 07-06-2022 

Vrijdag 08-07-2022 

Studiedagen voor de 

kinderen uit groep 1 en 2 

Donderdag 30-06-2022 

Vrijdag 01-07-2022 

 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is 

voor De Langenoord en KPOA erg belangrijk. Om te bepalen waar de 

kwaliteit wellicht verbeterd kan worden is uw input voor ons van be-

lang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over het-

geen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school en op 

welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, voeren wij een 

oudertevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek wordt gelijktijdig uit-

gevoerd met een medewerker tevredenheidsonderzoek en een leer-

ling tevredenheidsonderzoek in de groepen 5 tot en met 8. 

Wij voeren deze tevredenheidsonderzoeken uit in samenwerking met 

het onderzoek,- en communicatieadviesbureau voor het onderwijs 

‘Scholen met Succes’. Scholen met Succes verwerkt professioneel en 

volstrekt anoniem de antwoorden. Daarnaast kan KPOA de resultaten 

vergelijken met een landelijk gemiddelde en natuurlijk de KPOA-

scholen met elkaar.  

In de week van 17 mei wordt u via Parro uitgenodigd om deel te ne-

men aan de oudertevredenheidspeiling. Het invullen zal ongeveer 10 

minuten van uw tijd vragen. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2021-2022 delen wij de resul-

taten van de onderzoeken met u. 

Mocht u vragen hebben over het oudertevredenheidsonderzoek dan 

kunt u contact met ons opnemen.  

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Afgelopen periode hebben alle leden die deelnemen aan de Postco-

deloterij een boekje thuisgestuurd gekregen met 

hierin allerlei vogels. 

Mocht u overwegen om dit boekje weg te doen, 

dan zouden wij erg blij worden als u aan ons 

denkt. 

Wij kunnen deze boekjes namelijk heel goed ge-

bruiken voor ons natuuronderwijs. Ze zijn hier zeer 

geschikt voor.   

Dus doet u niets met het vogelboekje of kent u 

mensen die het boekje ook ontvangen hebben 

en niet weten wat ermee te doen, laat uw kind 

het boekje incl. bijbehorende veldgids, dan inle-

veren bij zijn/haar leerkracht. Alvast enorm bedankt hiervoor! 

VOGELBOEKJES POSTCODELOTERIJ 
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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 

Tip 1: Logeerboek 

Geef de kinderen een logeerboek 

mee en laat ze hun (voor)

leeservaringen opschrijven in een 

schriftje. 

Tip 2: Samenleesboeken 

Onderstaand een link voor gratis digi-

tale Samenleesboeken. 

Leuk om in de meivakantie samen met uw kind(eren)  in een spannend 

verhaal te duiken. Leuk én effectief.  
 

Voorlezen: méér dan ontspanning 

Ook al kunnen kinderen zelfstandig lezen. Blijf voorlezen! Voorlezen 

geeft de taalvaardigheid namelijk een flinke boost  
 

 

 

 

 

 

 

We hebben een flink aantal titels gratis digitaal beschikbaar gemaakt 

voor je.  In de Samenleesboeken is de tekst geschreven op twee ver-

schillende AVI-niveaus. De twee niveaus wisselen elkaar om de paar 

regels af. Samenlezen is goed voor de leesontwikkeling, maar vooral 

erg leuk! U kunt onderstaande boeken openen met ctrl-enter 

 

Uk wil de maan - Avi: Start & M3 

Bas wil een beest - Avi: Start & M3 

De baas van Bor - Avi: Start & E3 

Koen een man van de zee - Avi: M3 & E3 

Met een trom in de trein - Avi: M3 & E3 

Waar is juf Wies - Avi: M3 & M4 

Skrien Tuts - Avi: E3 & M4 

Drakenbloed - Avi: E3 & M4 

De jacht op de valse koekjes - Avi: E3 & E4 

Ruil je rijk - Avi: M4 & E4 

Het plaaghuis - Avi: M4 & E4 

Daans reis om de wereld - Avi: M4 & M5 

Klim Baki, klim! - Avi: E4 & M5 

De helden van Visland - Avi: E4 & M5 

Pas op! Kijk uit! - Avi: E4 & E5 

Een kop als een tomaat - Avi: M5 & E5 

De aansteker - Avi: M5 & E5 

Het vuilniskonijn - Avi: M5 & M6 

LEESTIPS VOOR DE MEIVAKANTIE 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-uk-wil-de-maan/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-bas-wil-een-beest/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-de-baas-van-bor/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-koen-een-man-van-de-zee/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-met-een-trom-in-de-trein/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-waar-is-juf-wies/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-skrien-tuts/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-drakenbloed/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-6-de-jacht-op-de-valse-koekjes/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-ruil-je-rijk/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-het-plaaghuis/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-daans-reis-om-de-wereld/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-klim-baki-klim/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-de-helden-van-visland/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-pas-op-kijk-uit/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-een-kop-als-een-tomaat/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-de-aansteker/?d=samenleesboeken
https://www.delubas.nl/inkijkexemplaar/samenleesboeken-serie-7-het-vuilniskonijn/?d=samenleesboeken

