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Beste ouder(s) en verzorger(s),   
 

De afgelopen week stond vooral in het teken van de schoolreisjes. Wat 

was het woensdag spannend of het allemaal door zou kunnen gaan 

met code Geel, hijgend in onze nek. Gelukkig zag het er donderdag-

ochtend goed genoeg uit om op pad te gaan. Met ladingen bussen 

vertrokken we met de jongste kinderen naar Oud-Valkeveen en met de 

oudere kinderen naar pretpark Hellendoorn.  De kinderen en volwasse-

nen die mee waren hebben een topdag gehad. Als kers op de taart 

werden we ook nog geïnterviewd door het Jeugdjournaal.  

Kijkt u vanavond even lekker mee met uw kind?  

 

Ondertussen heeft Esther ook werk verzet! Ze is opnieuw trotse moeder 

geworden van een prachtig ventje: Tijn. Verderop vindt u het geboorte-

kaartje.  

 

Op woensdag 25 mei hebben wij met het team een studiedag en zijn 

de kinderen vrij. We gaan het onder andere hebben over instructies,  

de formatiewensen, topdossiers voor leerlingen die iets anders nodig 

hebben, Kijk (beredeneerd aanbod voor de onderbouw), de groeps-

overdracht en we krijgen een motoriekcircuit.  

  

Voor nu wensen wij u allen een heel fijn, ontspannen weekend. Geniet 

er lekker van.  

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Ronald en Chantal  
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NIEUW OP SCHOOL 

Noud, Suus en Jelle zijn  

gestart in  groep 1C bij juf 

Femke en juf Nanda. 

Wij wensen  Noud, Suus en 

Jelle  veel  plezier op 

school. 

ESTHER, TROTSE MOEDER VAN………………. 

 

Esther is bevallen van  

een prachtig ventje Tijn. 

 

Gefeliciteerd  

Pieter, Esther,  

Jip & Mats  

met de geboorte van  

jullie zoon en broertje. 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

23 mei: Wiep 

26 mei: Alyssa 

27 mei: Cheyenne,  

             Mats en Sem 

30 mei: Milan 

31 mei: Nowé, Thijs, Sil en 

              juf Suzanne 

1 juni: Mia 

2 juni: Bam, Fien en Boris 

3 juni:  Nick en Lucas 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

1 juni is het zover. Dan komt de schoolfoto-

graaf.  Mocht u er rekening mee willen  

houden, dan volgen hier wat kledingtips, 

maar het gaat er natuurlijk in de eerste plaats 

om dat uw kind zich lekker voelt in de kleren: 

 

Een effen kleur die mooi past bij haarkleur of 

ogen zorgt voor een extra mooi resultaat. Zit 

het kind in de kleuterklas? Misschien is het 

dan goed om niet voor lichte kleuren te kiezen in verband met vlekken 

in kleding. 

Op de fotodag worden er meerdere foto's gemaakt van het kind. De 

fotograaf maakt in ieder geval altijd een portretfoto (focus op gezicht) 

en een totaalfoto. De broek en schoenen staan dus ook op de foto. 

Maak schoenen dus eventueel schoon. 

   

Er is dit jaar gekozen voor een witte achtergrond en een wit zitelement. 

Vooral sprekende, neutrale en effen kleuren doen het erg mooi op de 

foto. Denk aan blauw, roze, groen of natuurlijk iets van spijkerstof!  

Tip: Wat kunt u beter echt vermijden? Fluoriserende kleuren, veel kleine 

stippen, sterren of strepen en andere vormen en teksten die op een 

foto kunnen zorgen voor vreemde effecten of afleiden. Ook wit of 

zwarte kleding wordt afgeraden vanwege het contrast. 

  

Er gaan dit jaar geen broertjes en zusjes samen op de foto. Hier is niet 

voldoende tijd voor beschikbaar helaas. 
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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 

BROERTJES/ZUSJES OPGEGEVEN! 

Woensdagavond ging de Hooglandse dorpsloop gelukkig weer door. 

Veel sportieve leerlingen van de Langenoord hebben meegedaan 

aan deze dorpsloop.  Jullie hebben fantastisch gelopen.  

Wat een geweldig kanjers! 
  

Op dit moment zijn we bezig met de schoolorganisatie voor het  

schooljaar 2022-2023.  

Onze vraag is dan ook: Heeft u alle broertjes en zusjes al opgegeven 

voor het nieuwe schooljaar of gaat u verhuizen?  

Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan Rita van Koot van de 

administratie. U kunt bij haar een aanmeldformulier ophalen.  

HOOGLANDSE DORPSLOOP 

 

Woensdag 25 mei: Studiedag, Alle kinderen vrij 

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 mei: Alle kinderen vrij 

Dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni: Avondvierdaagse 

Woensdag 1 juni: Schoolfotograaf 

Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag 

Dinsdag 7 juni: Studiedag: Alle kinderen vrij 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Maria, Kuba en Levi (uit groep 4-5 en 4) hebben zondag 14 mei  

hun Eerste Heilige Communie gedaan. 

Samen met andere communicantjes hadden zij zich de afgelopen  

weken goed voorbereid op het moment dat ze voor het eerst mee  

mogen doen met de communie.  

Gefeliciteerd met jullie communie Maria, Kuba en Levi. 

AGENDA 

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

