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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zitten midden in een periode vol gezellige activiteiten en vrije da-

gen. We hebben net een zonnig Hemelvaartweekend achter de rug en 

staan nu alweer voor een vrije Pinksterweek. Een periode vol activiteiten 

en vrije dagen, maar ook een periode waarin nog hard wordt gewerkt. 

In de groepen wordt gewerkt aan het laatste stukje van het leerjaar en 

doen we er alles aan om de gestelde leerdoelen te bereiken,  

in groep acht wordt volop geoefend voor de musical en het team werkt 

aan een goede afronding van het schooljaar en is ook al bezig met de 

voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.  

Volgend schooljaar zullen we starten met elf groepen. De indeling van 

de groepen hangt natuurlijk af van het aantal leerlingen in de leerjaren, 

maar is ook gebaseerd op onze visie en wat de kinderen nodig hebben 

om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Met het team kijken 

we naar wat kinderen nodig hebben en hoe we de kwaliteiten van de 

leerkrachten zo goed mogelijk inzetten. We zijn gekomen tot de volgen-

de indeling. We gaan van start met drie gecombineerde kleutergroe-

pen, een groep 2-3, een groep 3-4, een groep 4, een groep 5, een 

groep 5-6, een groep 6-7, een groep 7 en een groep 8. Ons streven is om 

u op woensdag 3 juli te informeren over de complete schoolorganisatie 

voor het schooljaar 2019-2020. Dan informeren wij u onder andere over 

de groepssamenstelling en de nieuwe leerkracht. 

Een fijne Pinksterweek gewenst! 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

7 juni: Semm 

8 juni: Vinn 

11 juni: Thomas en  

juf Chantal 

12 juni: Valerio en Lee 

14 juni: Maurits en Lynne 

17 juni: Donna 

19 juni: Jort  

20 juni: Levi 

21 juni: Thyra 

22 juni: Lizzy, Lola en  

juf Eline 

29 juni: juf Rianne 

 

Welkom op school! 

Nowé, Lucas, Jasmijn,  

Daria, Diaz en Djaz komen in 

groep 1 bij juf Mirelle en  

juf Caroline. 

Jort zit in groep 6  

bij juf Nienke. 

Wij wensen jullie een mooie tijd op de Langenoord. 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

VAKANTIEBIEB 

Met de VakantieBieb-app neem je gratis 50 e-books overal met je 

mee. 

Er is van alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief. 

De VakantieBieb opent op 1 juni voor kinderen en jongeren.  

Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen erbij.  

Alvast veel leesplezier! 

OPBRENGST OUD PAPIER 

Opbrengst van het oud papier in  

maart 2019 is € 63,51 

Let op: de week na de junivakantie staat de  

papiercontainer op school.  

Alvast bedankt voor het inleveren.  



AGENDA 

 

 

 

 

 

 

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 

 

10 t/m 15 juni Junivakantie 

20 en 21 juni Oud papier 

28 juni  Studiedag: alle leerlingen vrij 

4 juli  Rapport mee 

8 juli  Schoolreisje groep 1-2-3 / Musical groep 8 

9 juli  Studiedag voor de groepen 1, 1-2a, 1-2b, 2-3 en 3 

10 juli  Kennismaking in de nieuwe groep en de leerlingen  

  van groep 8 kennismaking in het VO 

De volgende Lange Oortjes ontvangt u vrijdag 28 juni.  

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

