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Schooljaar 2018-2019 

 12 april 2019 | nummer 16 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag hebben de kinderen genoten van de Koningsspelen. Sportie-

ve activiteiten binnen en buiten en een gezonde lunch ter afsluiting.  

Bedankt voor al uw hulp! 

 

‘De stem’ van kinderen vinden wij belangrijk op De Langenoord.  

Het onderwijs is voor hen bestemd en zij weten als geen ander aan te 

geven wat zij belangrijk vinden op school. Daar wordt natuurlijk dagelijks 

naar geluisterd door de leerkracht. Maar ook meedenken op school-

niveau vinden wij belangrijk, daarom gaan wij regelmatig in gesprek met 

een afvaardiging van de kinderen in de hogere groepen, de leer-

lingraad. Om die stem een gezicht te geven voor alle kinderen op De 

Langenoord, is er een speciale plek in de school gemaakt. In de hal is 

een krijtmuur voor vragen, tips en opmerkingen. In de boom, op de krijt-

muur, hangen de foto's van de kinderen van de leerlingraad. Zo kan  

iedereen zien wie er in de leerlingraad zit. Naast vragen, tips en opmer-

kingen die iedereen mag lezen is er ook een brievenbus waarin door kin-

deren een briefje gedaan kan worden bestemd voor de leerlingraad. 

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het stukje verderop in de Lange Oor-

tjes van Linda van den Hoven. Wij vinden werken in een doorgaande lijn 

op alle vak- en ontwikkelingsgebieden belangrijk. Momenteel zijn wij aan 

het onderzoeken wat we in doorgaande lijn kunnen verbeteren als het 

gaat om sociaal-emotioneel leren. 

 

En fijn weekeinde gewenst! 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

15 april: Nikki 

17 april: Steijn 

19 april: Xanne 

23 april: Kenji 

24 april: Owen 

25 april: Samuel en Andjela 

 

Ik heb mij eerder dit jaar al even voorgesteld; Ik ben Linda van den 

Hoven en ik loop sinds september dit schooljaar stage bij De Lan-

genoord. Ik ben hier begonnen vanuit mijn minor Passend Onderwijs 

en ben momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek vanuit de op-

leiding Ecologische Pedagogiek. Tijdens de inspiratieavond van SWV 

De Eem op 4 april benadrukte Prof. Dr. Bram Orobio de Castro dat de 

klas/school nooit als een los onderdeel gezien moet worden. Ik vind 

het zelf dan ook erg belangrijk om alle betrokkenen, dus ook jullie als 

ouders/verzorgers, te betrekken bij het kind en zijn/haar ontwikkeling.  

Het onderzoek waar ik momenteel mee bezig ben wordt uitgevoerd 

in samenwerking met de kwaliteitskring SEO (sociaal-emotionele ont-

wikkeling). Het team heeft aangegeven de doorgaande lijn van het 

de sociaal-emotionele leren te willen verbeteren. Mijn onderzoek is 

gericht op de invulling hiervan. Hoe kunnen we dit waarmaken? Wat 

is belangrijk bij de stimulering van de sociaal-emotionele ontwikke-

ling? Hierover zou ik ook graag met u in gesprek gaan, omdat wij uw 

mening ook erg belangrijk vinden. Hiervoor zijn 2 momenten gepland; 

dinsdag 23 april om 13.15 uur en donderdag 25 april om 8.30 uur. Bij 

deze nodig ik u graag uit om op 1 van deze momenten aan te sluiten 

om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan. Het zou fijn zijn 

als u dit van te voren kan laten weten door een mail te sturen naar 

linda.vandenhoven@student.hu.nl, zodat ik weet hoeveel ouders/

verzorgers ik kan verwachten. Mocht u op het laatste moment nog 

kunnen aansluiten, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom! 

 

Linda van den Hoven 

 

INFO LINDA VAN DEN HOVEN 

 

In december hebben wij met de Hoog-

landse Wintersferen een wens ingestuurd 

voor een appelboom. Deze wens is in 

vervulling gegaan. Wij bedanken de 

Hooglandse Wintersferen voor deze 

prachtige appelboom. Vrijdag 5 april is 

de appelboom op het schoolplein ge-

plaatst.  

TROTS OP ONZE APPELBOOM 

mailto:linda.vandenhoven@student.hu.nl


AGENDA 
PASEN OP SCHOOL 

Donderdag 18 april vieren wij Pasen op school. Het paasfeest be-

staat uit het voorlezen van het paasverhaal, het bekijken van de ge-

maakte tekeningen en het gezamenlijk eten van de voor elkaar ge-

maakte lunch. 

Dit jaar gaan we weer met elkaar het Paasverhaal maken, elke klas 

krijgt een stukje van het verhaal. Alle schilderijen/tekeningen komen 

in de speelzaal te hangen. Daar wordt per groep het paasverhaal 

voorgelezen.  

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 
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In groep 3 is de Vijfde ziekte geconstateerd. Voor informatie hierover 

verwijzen wij u naar de website van het RIVM en de GGD.   

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. 

EVALUATIE KONINGSSPELEN 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag waren De Koningsspelen! 

Het was een prachtige dag met een hele gezellige sfeer! 

Hierbij willen we de Activiteitencommissie bedanken voor de onder-

steuning en alle begeleiders bedanken voor hun hulp. 

De onderbouw gezellig op het schoolplein en de bovenbouw in de 

gymzaal, met allerlei koninklijke spelletjes voor alle kinderen! Met als 

afsluiting een heerlijke koninklijke lunch. 

Wij horen graag van u als ouder of de opzet van dit jaar voor herha-

ling vatbaar is. Wat ging goed, en waar liggen kansen ter verbete-

ring? 

U kunt uw reactie mailen naar: acdelangenoord@kpoa.nl  

Wij horen graag van u. 

Vriendelijke groet, Het team Koningspelen 

AGENDA 

Week 16 en week 17: 

De week van de  

voortgangsgesprekken 

16 april:  

Inleveren strookje Hooglandse 

dorpsloop 

16 en 17 april: 

Centrale eindtoets groep 8 

Donderdag 18 april 

Paaslunch en Paasviering  

Alle leerlingen om 13.00 uur vrij  

 

19 april  Goede Vrijdag 

21 en 22 april  Pasen 

 

29 april t/m 3 mei: Meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIJFDE ZIEKTE  

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-vijfde-ziekte
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/opvoeden-en-opgroeien/zwanger/gezondheid-en-voeding/ziekten-en-aandoeningen/de-vijfde-ziekte.html


HOOGLANDSE DORPSLOOP 

 

 

 

 

 

 

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 

033LEESTVOOR: KIKKER IS KIKKER CADEAU 

15 april 2019 gaat er iets bijzonders gebeuren: In Amersfoort krijgen 

alle kinderen in de kleuterklas én alle kinderen tussen 2 en 4 in de kin-

deropvang het prachtige prentenboek Kikker is Kikker cadeau. De 

actie wordt mogelijk gemaakt door gemeente Amersfoort, die hier-

mee aansluit bij de landelijke campagne Geef een (prenten) boek 

cadeau. De gemeente Amersfoort wil hiermee een cadeautje geven 

en iedereen laten zien hoe belangrijk én leuk voorlezen is. 

Het prentenboek Kikker is Kikker is een echte klassieker. Het laat kin-

deren op grappige wijze zien dat iedereen anders is, maar dat dát 

nou juist zo leuk is. Je bent goed zoals je bent! Bovendien is Kikker is 

Kikker een heel goed startpunt voor allerlei creatieve activiteiten. 

Ontdek net als Kikker zelf je talenten! Dans en spring met kinderen 

zoals Kikker doet, bak samen net als Varkentje een heerlijke taart óf 

knutsel de beste vleugels.  

Donderdag 18 april klokslag 19.00 uur sluit 033leestvoor af met een 

recordpoging. In Bibliotheek Eemplein wordt een Voorleesrecord- 

pyjamafeestje georganiseerd. Alle Amersfoortse kinderen en hun ou-

ders, verzorgers, grootouders en vrienden zijn welkom. Er wordt voor-

gelezen, je kunt op de foto met Kikker en dan wordt er geteld voor 

het voorleesrecord! Thuis meedoen kan ook, deel jullie voorleesmo-

ment online met gebruik van de hashtag #033leestvoor. 

Woensdagavond 15 mei vindt de Hooglandse Dorpsloop plaats. 

Wilt uw zoon/dochter hieraan mee doen?  

Lever het strookje in voor 16 april in. 

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


KINDERVIERING ROND PASEN  ST. MARTINUSKERK  

Palmpasen 

Zondag 14 april wordt er om 9.30 uur een palmpasenviering gehouden in 

de St. Martinuskerk.  De kinderen mogen hun zelfgemaakte Palmpasenstok 

meenemen naar de kerk.  De viering zal bij mooi weer beginnen met een 

processie door de tuin van de pastorie, daarbij lopen natuurlijk de kinderen 

met hun palmpasenstokken voorop. De voorganger van deze viering is dia-

ken Frank Sieraal en de liedjes worden gezongen door het kinderkoor.  

Aan het eind van de viering is er koffie en limonade achter in de kerk. 

Gezellig als je er bij bent! 

 

Eerste Paasdag 

Zondag 21 april wordt er om 9.30 uur een familieviering gehouden in de St. Martinus kerk. We 

horen hoe verdrietig Maria is als ze naar het graf van Jezus gaat, maar dan ontdekt ze het 

lege graf en ze wordt blij! Jezus is opgestaan. 

De voorganger van deze viering is diaken Frank Sieraal en de liedjes worden gezongen door 

het kinderkoor. 

Na afloop van de viering is er limonade en koffie achterin de kerk en mogen de kinderen 

paaseieren gaan zoeken in de tuin van de pastorie.  

We zien je graag Eerste Paasdag!  

PASSION VOOR KIDS IN DE ST. MARTINUSKERK 

 

Op 18 april, Witte Donderdag, wordt om 16.00 uur de Passion 

for Kids opgevoerd in de St. Martinuskerk in Hoogland. Samen 

met een groot kinderkoor en de Passion for Kidsband wordt 

het verhaal van de laatste dagen uit het leven van Jezus ver-

teld. Niet alleen met woorden, maar ook met filmpjes. Speci-

aal voor kinderen, maar ook voor een groot deel dóór kin-

deren.  

Net als bij de echte Passion op tv klinkt er popmuziek, en 

wordt het verhaal op eigentijdse wijze voor het voetlicht ge-

bracht.  

De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte voor de onkosten.  


