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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag komen onze achtste groepers terug van hun schoolverlaters-

kamp. Een heel groot deel van de ouders heeft de eerste avond een 

klein beetje kunnen proeven van de fantastische sfeer, omdat ze een 

bijdrage hebben geleverd aan het avondspel. De tweede avond 

mocht het team mee genieten van de bonte avond. Wat fantastisch 

om te zien hoe de kinderen als groep met elkaar omgaan en wat een 

plezier ze samen hebben. Net voor vertrek hebben alle kinderen de 

eindtoetsrapportage ontvangen. En zo gaan onze achtste groepers  

stap voor stap richting het voortgezet onderwijs. 

Op donderdag 23 mei staat er een koffie-uurtje gepland. In verband 

met de A4daagse en het stemmen verplaatsen we dit naar maandag 

27 mei, in de hoop dat velen van u komen. Het thema is dit keer 

‘rekenen’. Net als bij ‘taal’ willen we u informeren over ons onderwijs. Wij 

komen hierin tegemoet aan uw wens om meer inhoudelijke informatie te 

krijgen over ons onderwijs. U bent direct om 14.15 uur welkom in de hal 

voor een kop koffie/thee. Daarna zullen een aantal teamleden u een 

stukje meenemen in ons rekenonderwijs. Ouders van alle leerjaren zijn 

welkom. Wilt u komen, maar heeft u geen opvang voor uw kind? Neem 

uw kind gerust mee. 

En dat school behalve leerzaam ook heel leuk kan zijn, mocht ook ik 

weer even ervaren door te mogen spelen in het ‘Pretpark’ op het kleu-

terplein. Kinderen ontwerpen, spelen en leren daar rond een thema. Dit 

keer heeft groep 1-2B het zeer aansprekende thema ‘pretpark’ geko-

zen. En ook in een pretpark werk je samen, moet je rekenen, gebruik je 

letters, sta je klanten te woord aan de kassa, lekker bewegen en nog 

veel meer. Wat heerlijk om even kleuter te zijn! 

Volgende week start de Avond4daagse Hoogland. Er loopt weer een 

hele grote groep van de Langenoord mee, zowel bij de 5 als bij de 10 

kilometer. De shirts en vlaggen liggen klaar en de muziek wordt uitge-

zocht! 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

Deze week waren jarig: 

11 mei: Matthijs  

14 mei: Thies 

Jarig vanaf 19 Mei: 

19 mei: Julian 

20 mei: Mila en Lauren 

23 mei: Kaylee 

24 mei: Milan 

26 mei: Alyssa 

28 mei: Luz 

31 mei:  Eefke, Thijs, Sil en  

juf Suzanne 

2 juni: Boris 

3 juni: Nick 

5 juni: Vera en juf Hedy 

6 juni: Amber 

7 juni: Semm 

 

De afgelopen periode hebben we het project drijven en zinken afge-

rond en zijn we van start gegaan met een project over planten. 

 

Project Drijven en zinken 

In tweetallen hebben de leerlingen ge-

zocht naar materialen die zinken of juist 

drijven. Na een voorspelling hierover 

werd getest welke voorwerpen bleven 

drijven. Na dit onderzoekje met betrek-

king tot materialen en hun eigenschap-

pen hebben we uitgezocht van welke 

eigenschappen gebruikt wordt gemaakt 

bij het bouwen van boten.  

Met de opgedane kennis, bijvoorbeeld dat de onderkant van boten 

een ronde, spits toelopende vorm heeft, kregen de kinderen de eind-

opdracht. 

Maak van kosteloos materiaal een boot, 

die 20 knikkers kan dragen en blijft drij-

ven. Denk daarbij aan wat we ontdekt 

hebben over drijven en zinken. Het bleek 

nog lastig bij het bouwen van de boot 

steeds te denken aan de eigenschap-

pen van drijvende materialen en niet van 

het bouwplan af te wijken. Met veel ple-

zier hebben de kinderen aan de boten 

gewerkt.  

 

Project planten 

Aan de hand van het thema planten 

wordt de komende periode aan aller-

lei 21 eeuwse vaardigheden gewerkt.  

Hieronder een aantal werkvormen 

waaraan we al gewerkt hebben 

of in de komende weken gaan wer-

ken.  

 Begrijpen en toepassen: kennis van 

de plant opdoen en delen kunnen 

benoemen 

 
 

LEFLAND GROEP 2-3 



AGENDA 
 

 Brainstormen  

 Feit en mening: Verschil begrijpen tus-

sen een feit en een mening; feit en 

mening over planten en bloemen 

 Categoriseren: Specifieke eigen-

schappen kunnen noemen en blaad-

jes sorteren op eigenschappen 

 Onderzoeken: Geursoort bepalen, 

volgens plan werken, testgegevens in 

een staafdiagram zetten; parfum maken van bloemen 

 wat als ….. bloemen konden praten 

 Reflectie: aangeven hoe je gewerkt hebt 

 Creatief denken: veel, gekke en steeds andere ideeën verzinnen;  

 Reflectie: aangeven hoe je gewerkt hebt 

 

Leuk om thuis eens naar te vragen. 
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VIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE  

Jesper en Thomas Smink (uit groep 5-6 en 4-5) doen zondag 19 mei 

om 9.30 uur de Eerste Heilige communie in de St. Martinuskerk.  

 

Samen met andere communicantjes hebben Jesper en Thomas  zich 

de afgelopen weken goed voorbereid op het moment dat ze voor 

het eerst mee mogen doen met de communie. In verschillende les-

sen met hun ouders, met een rondleiding door de kerk en een spaar-

actie voor kinderen die het minder goed hebben.  

De kinderen zijn nu klaar voor hun Eerste Heilige Communie op zon-

dag 19 mei om 9.30 uur in de St. martinuskerk. U bent allen van harte 

welkom om dit grote feest mee te vieren! 

 

Het team van de Langenoord wenst Jesper en Thomas een mooie 

viering en een zonnige dag toe! 

AGENDA 

Dinsdag 21 mei 

Groep 1-2a en 1-2b  

Zoemerspad, Schothorst 

21 t/m 24 mei 

Hooglandse Avondvierdaagse 

Maandag 27 mei 

14.15—15.15 uur  Koffie-uurtje 2.0 

Woensdag 29 mei t/m 

vrijdag 31 mei: Alle kinderen vrij 

29 mei Studiedag 

30 mei Hemelvaart  

 

10 t/m 15 juni: Junivakantie 

 

De volgende Lange Oortjes ont-

vangt u vrijdag 7 juni.  

 

 

 

SCHOOLORGANISATIE 2019-2020 

Op dit moment zijn we druk bezig met de schoolorganisatie voor het 

schooljaar 2019-2020.  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. 

 



GEDICHTEN MET ONZINWOORDEN 

 

 

 

 

 

 

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 

De kinderen van groep 4 heb-

ben gedichten met onzinwoor-

den gemaakt. Ze moesten zelf 

de tweede, vierde en zesde re-

gel bedenken. De zinnen moes-

ten rijmen. 

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


 

 

 

Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbe-

reid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. 

Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor 

Kaapverdië en andere landen ver weg zoals Indonesië, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. 

besmettelijke geelzucht (hepatitis A). 

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van va-

kantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer 

mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. 

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorko-

men. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de web-

site van GGD Reisvaccinaties 

 

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden per land. U kunt een-

voudig online een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl/reizen). Download 

de app GGDreistmee. 

  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Team GGD regio Utrecht Reisvaccinaties 

REISVACCINATIES 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.ggdru.nl/reizen

