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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We kijken terug op geslaagde Fundagen voor de groepen 1 t/m 7.  

Ook de kinderen uit groep 8 hebben een fantastisch kamp gehad. We 

vinden het heel fijn dat dit weer kan.  

Het protocol voor het basisonderwijs met de coronamaatregelen is in-

middels aangepast. Vanaf volgende week hoeven de kinderen uit 

groep 6 t/m 8 geen mondkapje meer te dragen in de school. Ook kun-

nen wij wat soepeler omgaan met de verschillende cohorten. 

Aanstaande woensdag ontvangt u via Parro de brief over de school- 

organisatie van het nieuwe schooljaar. De leerkracht vertelt die dag 

ook aan de kinderen bij wie ze volgend jaar in de groep komen. 

 

Aankomende donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee. Daarbij 

krijgt u een begeleidende brief, zodat helder is hoe het rapport tot 

stand is gekomen  

  

Hartelijke groet, 

 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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JARIGEN    

GEFELICITEERD! 

 

28 juni: Juul 

29 juni: Juf Rianne 

30 juni: Catniss en Guusje 

1 juli: Phéline 

2 juli: Roan, Joël, Donna 

4 juli: Fedde 

5 juli: Bob 

6 juli: Roan en Twan 

8 juli: Phileine 

9 juli: Adham en Mandy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Wat voelt dit gek om te schrijven, maar ik ga het toch doen. Na bijna 

15 jaar op De Langenoord ga ik over een paar weken niet alleen va-

kantie houden, maar ook afscheid nemen van deze mooie en fantasti-

sche werkplek!! Na mijn afstuderen ben ik op deze school komen wer-

ken en heb ik al vele kinderen, ouders en collega’s mogen ontmoeten. 

Ik heb mijn rugzak gevuld met veel kennis, plezier en waardevolle herin-

neringen. Dat alles ga ik meenemen in een nieuw avontuur! 

Na de zomervakantie ga ik dichter bij huis werken op een andere 

school en ook een ander soort onderwijs ontdekken. Ik heb veel zin in 

deze nieuwe uitdaging! 

 

De komende weken ga ik nog even genieten van De Langenoord en 

van alle vertrouwde gezichten. 

 

BEDANKT voor alle mooie dingen die ik met jullie en jullie kinderen heb 

mogen beleven! De afgelopen jaren waren fantastisch en deze tijd 

neem ik mee in mijn hart!! 

 

Lieve groet, 

Hedy    

ZOMERFEEST 

 

Helaas kunnen we dit jaar niet het zomerfeest geven wat we zouden 

willen. Voor de kinderen hebben we een alternatief. Er komt op  

woensdag 14 juli een ijscoman op school. We gaan met elkaar genie-

ten van een heerlijk ijsje en misschien is er dan nog wel een andere ver-

rassing! 

Voor de ouders met kinderen met een allergie komt er nog een brief 

over het schepijs.  

 

De zomercommissie 

JUF HEDY NEEMT AFSCHEID 
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AGENDA 

Maandag 28 juni 

Studiedag, groep 1 t/m 8 

vrij 

Donderdag 1 juli 

Rapport mee 

Woensdag 7 juli 

Kennismakingsochtend 

nieuwe groep 

Donderdag 8 juli en  

vrijdag 9 juli 

Studiedagen alleen voor de 

groepen 1-2a, 1-2b en 

groep 2 leerlingen van de 

groepen 2-3a en 2-3b 

Musical groep 8 

 

Dinsdag 13 juli 

Laatste schooldag voor  

groep 8 leerlingen 

 

Donderdag 15 juli 

Oud papier 

Laatste schooldag  

 

Vrijdag 16 juli 

Zomervakantie tot  

29 augustus 2021 

 

 

 

 

 

Controleer op tekenbeten 

Teken komen overal voor in 

de natuur. Wij adviseren u 

om uw kind geregeld te 

controleren op teken.  

Voor meer informatie:  

www.rivm.nl/tekenbeet  

TECHNISCH LEZEN 

 

De afgelopen periode zijn we in de groepen 4 tot en met 8 op zoek 

gegaan naar een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen. 

We hebben verschillende methodes uitgeprobeerd. Onze keuze is  

gevallen op Atlantis.  

In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïnte-

greerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en 

met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, 

staat de leesbeleving in elke les centraal. Daarnaast biedt Atlan-

tis speciale leesplezierlessen aan. Dankzij het unieke didacti-

sche differentiatiemodel kan Atlantis gemakkelijk en effectief worden 

ingezet in (combinatie)groepen met grote niveauverschillen. 

Bent u benieuwd? 

In onderstaande video maakt u in twee minuten kennis met de nieuwe 

methode! 

 

 

 Atlantis: dé leesmethode voor technisch en begrijpend lezen met lees-

plezier - YouTube 

 

 

 

Atlantis: dé leesmetho-

de voor technisch en 

begrijpend lezen met 

leesplezier - YouTube 

Atlantis is een methode 

voor voortgezet lezen: 

technisch en begrij-

pend lezen ineen voor 

groep 4 t/m 8.Ga jij de 

uitdaging aan om de 

kinderen weer aan het 

lez... 

http://www.rivm.nl/tekenbeet
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.delubas.nl%2Fmethodes%2Flezen%2Fatlantis-nieuw%2Fmethode-voor-voortgezet-lezen%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.delubas.nl%2Fmethodes%2Flezen%2Fatlantis-nieuw%2Fmethode-voor-voortgezet-lezen%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.delubas.nl%2Fmethodes%2Flezen%2Fatlantis-nieuw%2Fbegrijpend-lezen-kijken-en-luisteren%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.delubas.nl%2Fmethodes%2Flezen%2Fatlantis-nieuw%2Falles-draait-om-leesplezier%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.delubas.nl%2Fmethodes%2Flezen%2Fatlantis-nieuw%2Fspeciale-leesplezierlessen%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.delubas.nl%2Fmethodes%2Flezen%2Fatlantis-nieuw%2Fniveauverschillen-geen-probleem%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.delubas.nl%2Fmethodes%2Flezen%2Fatlantis-nieuw%2Fook-in-combinatiegroepen%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8uGBYGqnjjk%26t%3D59s&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637600514168630312%7CUnknown
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8uGBYGqnjjk%26t%3D59s&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637600514168630312%7CUnknown
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8uGBYGqnjjk%26t%3D59s&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637600514168640266%7CUnknown
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8uGBYGqnjjk%26t%3D59s&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637600514168650220%7CUnknown
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8uGBYGqnjjk%26t%3D59s&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637600514168650220%7CUnknown
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8uGBYGqnjjk%26t%3D59s&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637600514168650220%7CUnknown
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8uGBYGqnjjk%26t%3D59s&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C4bfaaeb2b2194171d16208d9364a1aed%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637600514168650220%7CUnknown
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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 

Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online  

Bibliotheek-app 

 

Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek 

kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven tijdens de zomervakan-

tie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg de 

leukste e-books en luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. 

Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb. 

 

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot 

vanwege achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen tij-

dens de vakantie extra belangrijk en dat kan gemakkelijk via  

de online Bibliotheek-app! 

  

Lekker lezen op vakantie 

Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of 

vanuit de luie strandstoel op digitaal avontuur met De regels van Floor? 

Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je leerlingen downloa-

den simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of 

tablet met de online Bibliotheek-app. 

 

Hoe werkt Boek 'n Trip? 

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 

• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 

• Elk boek drie weken lenen 

• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 

• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 

• Toegang tot duizenden jeugdtitels 

• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 

• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 

 

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier. 

  

Voorkom terugval 

Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders 

want ze hoeven niet speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lid-

maatschap af te sluiten. Zo komen ze ontspannen en belezen weer 

terug op school en voorkom je een terugval in het AVI-niveau. Ook 

voor leerlingen die al wél lid zijn van de bieb staan dezelfde leuke boe-

ken klaar om deze zomer door te kunnen lezen. 

  

Tip ouders en leerlingen 

Help jij je leerlingen ook door te lezen tijdens de vakantie? Tip ouders in 

je nieuwsbrief of via je sociale kanalen over het actieabonnement 

met deze tekstsuggestie. Na de zomer kunnen je leerlingen blijven 

doorlezen met een jeugdlidmaatschap bij de lokale Bibliotheek. In veel 

gevallen is ook dat lidmaatschap gratis. 

Alvast een hele fijne zomer gewenst, 

   

Jeugdbibliotheek.nl 

 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3Dnm1zgnnexnpxhdwn5%26nstatid%3D31j106mz5%26info%3D60d4ep1%26L%3D10506%26F%3DH&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C82133787473e4111ceb308d92fffec
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3Dnm1zgnnexnpxhdwn5%26nstatid%3D31j106mz5%26info%3D60d4ep1%26L%3D10506%26F%3DH&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C82133787473e4111ceb308d92fffec
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3Dnm1zgnnexnpxhdwn5%26nstatid%3D31j106mz5%26info%3D60d4ep1%26L%3D10507%26F%3DH&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C82133787473e4111ceb308d92fffec

