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Schooljaar 2019-2020 

10 juli | nummer 20 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren hadden we afscheidsavond van groep 8. De kinderen voer-

den de musical op voor hun ouders. Wat hebben ze een geweldige 

musical neergezet. Het was, ondanks de maatregelen die we moesten 

nemen, een fantastische avond. Complimenten voor Colinda die er 

voor heeft gezorgd dat onze schoolverlaters toch nog op kamp kon-

den en de musical voor hun ouders konden spelen! En natuurlijk dank 

aan iedereen die heeft meegewerkt aan het mogelijk maken van de-

ze schoolverlaters activiteiten!  

 

Volgende week zal de website bijgewerkt zijn met alle data voor het 

nieuwe schooljaar. Ook de schoolgids is te downloaden vanaf de web-

site. Aan het begin van het nieuwe jaar zal de kalender in Parro bijge-

werkt worden, zodat u ook daar alle data kunt vinden. 

Dit is het laatste Lange Oortje van schooljaar 2019-2020. Als er volgen-

de week nog mededelingen zijn, dan zullen we u uiteraard berichten 

via Parro. Voor mij ook het laatste Lange Oortje en ik wil u alvast be-

danken... 
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JARIGEN  

ALVAST GEFELICITEERD! 

 

12 juli: Thijs 

13 juli: Nick 

14 juli: Ella en Vincent 

17 juli: Julian 

18 juli: Lee en Floris 

19 juli: Stella 

20 juli: Bodi 

21 juli: Zoë 

22 juli: Erik, Mark en 

            juf Anouk 

24 juli: Meester Robbie 

29 juli: Stan 

30 juli: Noor 

31 juli: Coen en Loes 

 

Augustus 

1 aug: Emelie 

2 aug: Eva 

6 aug: Miel, Thijs en 

            juf Simone 

10 aug: Olivier 

11 aug: Elida 

13 aug: Dean 

15 aug: Dani en Mare 

17 aug: Imke, Ryan en      

              Berbeli 

18 aug: Duuk en Sophie 

19 aug: Luca 

22 aug: Julia 

26 aug: Lucas 

27 aug: Boaz 

30 aug: Kick 

September 

2 sept:  Liva 

 

13 juli:  Uiterlijke inleverdatum van het groene kaartje (Sandra) 

14 juli:  Laatste schooldag gr. 8 

15 juli:  Rapport mee 

16 juli:  Laatste schooldag / Oud papier t/m 17 juli 10.00uur 

17 juli t/m 28 augustus: Zomervakantie 

 

VAKANTIE SCHOOLJAAR 2020-2021 

Herfstvakantie:  19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 

Paasweekeinde: 2 t/m 5 april 2021 

Meivakantie incl. hemelvaartweekeinde: 3 t/m 14 mei 2021 

Pinksterweekeinde: 22 t/m 24 juni 2021 

Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

Studiedagen voor het nieuwe schooljaar staan op de website. 

AGENDA 

 

COMPUTERTYPEN GROEP 6 T/M 8 
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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 

De 4e editie van de ZomerPretPas komt eraan! 

Ook deze zomervakantie kunnen kinderen weer op avontuur door de 

hele stad en iets daarbuiten met de gratis ZomerPretPas. Het thema is 

dit jaar: Duurzaamheid! Wat is duurzaamheid en hoe kan jij meehel-

pen? Ga in de ZomerPretPas op zoek naar de antwoorden.  

Reis mee naar Natuurwereld, Creatiefwereld, Ontdekwereld, Smulwe-

reld en Sportwereld. Ontdek dat je er van alles kan doen zoals sporten, 

knutselen, muziek maken, een game spelen, bouwen of zelfs een ijsje 

halen!  Heb je leuke zomeractiviteiten ontdekt? Op vertoon van de  

ZomerPretPas zijn de aangeboden zomeractiviteiten gratis of met kor-

ting te bezoeken. 

Dit jaar is de ZomerPretPas ietsje anders dan je van ons gewend bent, 

dat komt door het coronavirus, maar met meer dan 87 superleuke  

zomeractiviteiten en twee avontuurlijke speurtochten hoef je je niet te 

vervelen in de zomervakantie :-) 

In de week voor de zomervakantie krijg je een gratis ZomerPretPas via 

school. Jouw juf of meester deelt de ZomerPretPas uit in de klas. Schrijf 

gelijk jouw naam op blz. 3 en teken jezelf op het pasfoto vlakje. Zo 

maak je jouw ZomerPretPas klaar voor gebruik en kan je mee op reis! 

Wil je meer informatie en/of uitleg over hoe de ZomerPretPas werkt, kijk 

dan naar onze leuke uitlegfilmpjes op ons You Tube kanaal en op onze 

website: www.zomerpretpas.nl 

Leuk als je ons jouw ZomerPretPas avonturen laat weten! 

Veel ZomerPret! 

LEKKER GRATIS LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE 

De VakantieBieb opent 1 juli weer, met boeken voor de jeugd en vol-

wassenen. Op 31 augustus sluit de VakantieBieb. 

De VakantieBieb heeft boeken met avontuurlijke, griezel-, detective, 

fantasie- en humoristische e-books in diverse leeftijdsklassen zoals 'De 

Grijze Jager, 'Dolfje Weerwolfje' (Boze drieling) van Paul van Loon, 

'Klem!' van Mirjam Oldenhave of 'Verdacht' van Carry Slee. En niet al-

leen voor de kinderen is er genoeg te lezen... 

Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze: uit romans of span-

nende en informatieve e-books! 

De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via 

de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen 

op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het 

lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus 

voor vakantie!  

Veel leesplezier!   

NIEUWS VAN BUITENAF 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
http://www.zomerpretpas.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099854?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb


 

Eindelijk! We mogen weer vieren in de St. Martinuskerk! Na de Corona-break zijn we eindelijk weer 

welkom om de familieviering te houden. Over blijven geloven in jezelf en in het goede van men-

sen. En over hoe een minuscuul zaadje uit kan groeien tot een prachtige zonnebloem, zo kun jij 

ook als mens groeien. Gaaf als je erbij bent!  

Zorg er wel voor dat je reserveert! Lees ook het onderstaande even goed door. (Of laat je ouders 

dat doen) 

Er wordt niet live gezongen en ook meezingen 

mag niet ivm beperken vochtdeeltjes. Jeugdkoor 

St. Maarten gaat er haar eigen draai aan geven, 

zodat we toch nog kunnen genieten van een fees-

telijke omlijsting! En kinderen wacht een (kleine) 

verrassing die uit kan groeien tot iets heel moois!  

Let op! We beginnen om 9.00 uur in plaats van de 

gebruikelijke 9.30 uur.  

Door Corona is het wel nodig dat je reserveert. Dat kan op twee manieren: 1. Via het online reser-

veringssysteem: kies kerklocatie, kies datum en vul uw gegevens in; uw reservering wordt beves-

tigd met een mailbericht. Het systeem is beschikbaar op de website www.katholiekamersfoort.nl 

Daar staat ook een instructie. Reserveren kan tot 24 uur voor de viering én als het maximum nog 

niet bereikt is; 2. Indien u niet de mogelijkheid heeft om het online reserveringssysteem te gebrui-

ken, dan kunt u op 2 maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur via het 

nummer van de gastvrouwen op De Pastorie reserveren. Het telefoonnummer is: 033- 4801223.  

Bij klachten graag thuisblijven. Helaas kunnen we mensen die spontaan komen geen toegang 

verschaffen tot de viering, wees dus op tijd met reserveren, uiterlijk 24 uur van tevoren. Plaatsen 

worden je toegewezen, uiteraard met in acht neming van de anderhalve meter. Verder kun je 

geen gebruik maken van het toilet achter in de kerk. Houd hier dus rekening mee! 

Omslachtig ja, maar laten we er juist nu in deze tijd met al zijn beperkingen toch iets feestelijks van 

maken!  Reserveer en kom naar de St. Martinuskerk zondag 12 juli! 

 

FAMILIEVIERING ZONDAG 12 JULI ST. MARTINUS OM 9.00 UUR 


