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11 juni| nummer 18 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat genieten we van het mooie weer. De zon zorgt voor veel vrolijk-

heid en fijne buitenspeel- en leermomenten.  

Ondanks alle versoepelingen rondom corona is het protocol voor het 

basisonderwijs nog niet aangepast. Dit betekent dat wij nog steeds wer-

ken met de verschillende cohorten op school. Binnen de maatregelen 

kijken wij steeds wat er mogelijk is.  

We zijn blij dat wij u kunnen meedelen dat er voor de kinderen uit groep 

1/2 t/m groep 7 een alternatief schoolreisje wordt georganiseerd. Ver-

derop in de Lange Oortjes vindt u hier meer informatie over. Ook gaan 

de kinderen uit groep 8 volgende week op kamp.  

In de vorige Lange Oortjes  hebben wij u laten weten dat wij de voor-

gangsgesprekken hebben opgeschoven.  Deze zullen plaatsvinden in 

de week van 14 en 21 juni op uitnodiging van de leerkracht.  

Hartelijke groet, 

 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 

 

Tevredenheidsonderzoek  

Van Scholen met Succes hebben wij te horen gekregen dat 122 ou-

ders/verzorgers het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld. Mocht u 

het tevredenheidsonderzoek nog niet hebben ingevuld dan heeft u 

nog de mogelijkheid tot volgende week vrijdag om het onderzoek in te 

vullen via onderstaande link: 

 https://www.scholenmetsucces.nl/...2&pw=@bjd65jzr_ 

 

  

https://www.scholenmetsucces.nl/q/?logonid=pr15-20682&pw=@bjd65jzr_
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JARIGEN    

GEFELICITEERD! 

 

11 juni: Thomas en  

             juf Chantal 

12 juni: Valerio en Lee 

14 juni: Maurits en Lynne 

15 juni: Jasmijn 

18 juni: Daria 

19 juni: Jort 

20 juni: Levi, Diaz en Djaz 

21 juni: Thyra en Sem 

22 juni: Lizzy, Lola en 

             juf Eline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 17 juni en vrijdag 18 juni organiseert Skillz United twee  

Fundagen.  

 

Skillz United is een jong, dynamisch bedrijf wat actief is in de BSO-

wereld en in het onderwijs. Skillz United bereikt met een gevarieerd 

aanbod ieder kind. Onder professionele begeleiding en geheel vol-

gens hun eigen visie helpen zij kinderen om te ontdekken waar hun  

interesses liggen.  

 

Tijdens de Fundagen organiseert Skillz United per dag een vijftal work-

shops gericht op de verschillende leeftijdsgroepen. Met verschillende 

luchtkussens, dans- en mediaworkshops of een lasergame workshop is 

er voor ieder kind wat wils.  

 

Groepen 4/5, 5, 6, 6/7 en 7: 

Op donderdag 17 juni is er voor de groepen 4/5, 5, 6, 6/7 en 7 een 

bomvol programma met uitdagende activiteiten georganiseerd. Deze 

dag eindigt dan ook om 15:00 uur. De andere groepen hebben een 

gewone dag en zijn op de normale tijd uit. 

 

Groepen  1/2A, 1/2B, 2/3A, 2/3B en 3/4: 

Op vrijdag 18 juni zijn er allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor 

de groepen 1/2, 2/3 en 3/4. De instroomgroep zal deze dag niet  

vergeten worden! De dag eindigt voor de groepen 1/2, 2/3 en 3/4 om 

15:00 uur. De andere groepen gaan op de normale tijd naar huis. 

 

Voor eten en drinken wordt gezorgd. Trek sportieve kleding aan en  

vergeet je niet in te smeren want we zullen veel buiten zijn. 

Wij hebben er veel zin in en zijn ervan overtuigd dat de kinderen van 

De Langenoord een onvergetelijke dag gaan krijgen.  

 

AFSCHEID BERNADETTE EN RUBEN 

Helaas nemen Bernadette en Ruben na dit schooljaar afscheid van  

De Langenoord. Bernadette heeft er voor gekozen om vervroegd met 

pensioen te gaan. Ruben gaat volgend schooljaar werken op een 

school dichter bij zijn huis. We vinden dit ontzettend jammer en gaan 

beide leerkrachten enorm missen.  

SCHOOLREISJE WORDT FUNDAG! 
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AGENDA 

16 t/m 18 juni:  

Kamp groep 8 

 

Donderdag 16 juni: 

Fundag voor de groepen 

4/5, 5, 6, 6/7 en 7  

Voor deze groepen eindigt 

de dag om 15.00 uur 

 

 

Vrijdag 17 juni: 

Fundag voor de groepen 

1/2A, 1/2B, 2/3A, 2/3B en 

3/4: 

Voor deze groepen eindigt 

de dag om 15.00 uur 

 

 

 

 

 

Tekeningen van vlinders 

getekend door leerlingen 

uit groep 1/2. 

De schoolfotograaf is al jaren vaste prik in onze jaarplanning. Wij mer-

ken als team dat het ons, naast leuke foto's, ook veel efficiënte onder-

wijstijd kost. Dat hebben we er natuurlijk voor over als het een meer-

waarde heeft. Omdat tijden veranderen en we in de huidige tijd met 

onze telefoons al heel veel foto's van onze kinderen maken, leek het 

ons goed om dit eens onder de loep te nemen. De vraag aan u als 

ouders)/ verzorger(s) is dan ook of u naast de groepsfoto die wij jaarlijks 

willen blijven verschaffen, ook de behoefte heeft om portretfoto's van 

uw kind te krijgen. Met name deze laatste kosten veel tijd.  

 

Om als school hierin een keuze te kunnen maken willen wij u vragen 

om dit via de onderstaande link kenbaar te maken.  

https://forms.office.com/r/HKbWL41Bdv 

 

Op basis van de uitkomsten hiervan zullen wij uiteindelijk een beslissing 

nemen. Dank alvast voor de input! 

GROEPEN KOMEND SCHOOLJAAR 

SCHOOLFOTOGRAAF 

In een van de vorige Lange Oortjes hebben wij u gemeld dat wij vol-

gend schooljaar starten met elf groepen en dat wij 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 zoveel mogelijk bij elkaar.  

 

Een uitzondering hierop zijn de kinderen die nu in het jaar van groep 4 

zitten, op dit moment zijn zij verdeeld over groep 3/4 en groep 4/5. Vol-

gend jaar worden deze twee halve groepen samengevoegd tot een 

enkele groep 5 en een halve groep 5 in de combi 4/5.  Op basis van 

het aantal kinderen in de groep is het niet mogelijk om deze groepen 

in dezelfde samenstelling door te laten gaan. 

 

Met het team hebben we gekeken hoe we deze kinderen het beste 

kunnen verdelen. We houden hierbij rekening met de verhouding jon-

gens en meisjes, de onderlinge relaties en de onderwijs en ondersteu-

ningsbehoeften van de individuele kinderen. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FHKbWL41Bdv&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4ea13efd9ae3433000b008d92bfbf333%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637589183373316706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
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VLINDERS 

In de ouderbouwgroe-

pen hebben ze vlinder-

kasten. De kinderen vol-

gen het hele proces van 

eitjes, rupsen, coconnen 

en dan een vlinder.   

Ze geven ze flink wat 

kool zodat ze goed kun-

nen groeien. Ze hebben 

het gehad over de le-

venscyclus die ongeveer 

5 weken duurt. Ook wor-

den er mooie vlinders 

geknutseld. Deze week 

zijn er al vlinders uit hun 

cocon gekomen en zijn 

ze vrijgelaten. We heb-

ben nog een heleboel 

rupsen die hopelijk straks 

ook een prachtige vlin-

der gaan worden.  

 

De afgelopen jaren hebben wij op de Langenoord meerdere keren 

een schoolbreed thema gehad. Begin dit schooljaar zijn alle klassen 

nog op reis geweest naar een ander land om daarover binnen alle 

vakgebieden te leren. Bij alle leerkrachten bestaat ook al langer de 

wens om de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek 

in samenhang aan te bieden. Nu werken wij nog met werkboeken voor 

de losse vakken in de groepen 5 t/m 8.  

Vanaf volgend schooljaar zullen wij gaan werken met de methode 

Blink Wereld Geïntegreerd. Jaarlijks komen er in elke groep (vanaf 

groep 4) vijf thema’s aan bod. Denk aan: ‘Natuurspeurders’, ‘Aardse 

Extremen’ en ‘Stem op mijn partij’. Hierin worden alle bovenstaande 

vakgebieden uitgewerkt. Elk thema bestaat uit een introductie, lessen 

waarin inhoud en vaardigheden worden aangeboden, geleide onder-

zoekslessen en werken vanuit eigen onderzoeksvragen.  

Er zullen steeds meerdere groepen aan hetzelfde thema werken, maar 

we zullen komend schooljaar dus geen schoolbreed thema meer gaan 

uitvoeren. Wij zullen volgend schooljaar regelmatig een update geven 

over het werken met deze interessante methode! 

BLINK 

TWEE VACATURES BINNEN OUDERGELEDING MR 

 

Twee vacatures binnen de oudergeleding van de Medezeggenschaps-

raad (MR) 

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar twee (nieuw te verkiezen) 

enthousiaste leden. Vanuit het principe “onderwijs maken we samen”, 

een mooie kans om als ouder/verzorger mee te praten over de organi-

satie van de school en de inrichting van het onderwijs. 

 

Wat is de MR 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het team en ouders, komt 

meerdere keren per jaar bij elkaar en praat over zeer uiteenlopende 

onderwerpen. Van jaarplan tot begroting, van arbobeleid tot pestpro-

tocollen, van formatie tot schoolbezoeken, Passend Onderwijs en nog 

veel meer. Om haar taken goed uit te kunnen voeren heeft de MR, af-

hankelijk van het onderwerp, of door de schoolleiding te nemen besluit 

een informatie-, advies- of instemmingsrecht. Dit doen we vanuit een 

positief kritische houding waarbij we samen het onderwijs voor de kin-

deren nog beter proberen te maken. 
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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 

 

Wat is het verschil met de activiteitencommissie? 

De MR en de activiteitencommissie spannen zich in om samen met het 

team van De Langenoord een goede school te maken en deze te 

houden. 

 

De activiteitencommissie bestaat uit ouders die helpen bij allerlei 

schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de 

organisatie van de school. 

  

Verwachting 

Als medezeggenschapsraad zoeken wij een ouder/verzorger die het 

leuk vindt om vanuit een positieve houding mee te denken over het 

beleid en de organisatie van de school . Elk ouderlid neemt voor drie 

jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn 

verkiesbaar stellen. De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 

genomen 1 x per 7 weken. 

  

Hoe kom je in de MR? 

De ouders/verzorgers in de oudergeleding worden door en uit de ou-

ders/verzorgers van de school gekozen. Als er meer kandidaten zijn 

voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen 

uitgeschreven. 

  

Interesse 

Mocht je interesse hebben om lid te worden van de medezeggen-

schapsraad en het leuk vinden om een actieve bijdrage te leveren om 

mee te denken voor de school, dan kan je reageren via  

e-mail mrdelangenoord@kpoa.nl. Heeft u interesse, maar heeft u eerst 

nog vragen voor ons? Laat ze ons horen! U kunt contact opnemen met 

de voorzitter van de MR. De contactgegevens staan hieronder. 

  

Hartelijke groet, 

  

Michel van der Sluis 

Voorzitter MR 

06-41156959 

VERVOLG MR 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
mailto:mrdelangenoord@kpoa.nl

