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Bijlagen: 

Word jij nieuw ouderlid van  

de GMR van KPOA? 

Uitnodiging familieviering  

St. Martines, zondag 10 juli 

Schooljaar 2020-2021 

9 juli | nummer 20 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het schooljaar zit er bijna op. Gisteren hadden we de eerste afscheids-

avond van groep 8. Wat hebben de kinderen een geweldige musical 

neergezet. Vanavond is de tweede afscheidsavond.  

We kijken terug op een bijzonder schooljaar. Een jaar waarin de scho-

len voor een tweede keer dicht gingen en waarin we u als ouder/

verzorger vooral online hebben ontmoet. We willen u nogmaals bedan-

ken voor uw medewerking aan alle regels rondom corona. Mede hier-

door hebben we als school vele besmettingen kunnen voorkomen.  

Afgelopen week hebben de kinderen een uurtje gewend in de nieuwe 

groep bij de nieuwe leerkracht. We zijn blij dat wij u kunnen melden dat 

de vacature in groep 4 is vervuld en Sanne Duursma-Engelsman na de 

vakantie bij ons start. 

Zoals u als in de brief over de schoolorganisatie heeft kunnen lezen voe-

gen wij volgend schooljaar een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan 

ons team toe. Marlou Pul zal op dinsdag en vrijdag de gymlessen voor 

groep 2/3 t/m 8 verzorgen. Verderop in dit Lange Oortje stelt zij zich aan 

u voor. Onze nieuwe collega’s Ashanti, Bart en Sanne zullen dit in een 

volgend Lange Oortje doen. 

Helaas nemen we volgende week afscheid van Bernadette, Hedy en 

Ruben. Hedy en Ruben hebben allebei een werkplek gevonden dich-

terbij huis. Bernadette gaat genieten van haar pensioen. Volgende 

week woensdag is de laatste werkdag van Bernadette, mocht u haar 

nog gedag willen zeggen dan is hier gelegenheid voor na schooltijd.  

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 schooljaar zal de kalender in Parro 

bijgewerkt worden, zodat u ook daar alle data kunt vinden. 
We wensen u alvast een hele fijne vakantie, blijf gezond. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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JARIGEN   

GEFELICITEERD!  

 

12 juli: Thijs 

13 juli: Nick 

14 juli: Ella en Vincent 

15 juli: Sofie 

18 juli: Lee en Floris 

19 juli: Tim en Stella 

20 juli: Bodi 

21 juli: Zoë 

22 juli: juf Anouk 

24 juli: meester Robbie 

29 juli: Stan 

30 juli: Noor 

31 juli: Coen en Loes 

 

1 aug: Emilie 

6 aug: Thijs en juf Simone 

10 aug: Olivier 

11 aug: Elida 

13 aug: Dean 

15 aug: Dani en Mare 

17 aug: Luna, Ryan en  

              Berbeli 

18 aug: Duuk 

19 aug: Hidde en Luca 

20 aug: Joep 

22 aug: Julia 

25 aug: Thomas 

26 aug: Lucas 

27 aug: Boaz 

30 aug: Kick 

31 aug: Olivia 

 

2 sept: Liva 

5 sept: Sem 

 

Herfstvakantie: 18-10-2021 tot 22-10-2021 

Kerstvakantie: 27-12-2021 tot 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 tot 04-03-2022 

Goede Vrijdag: 15-04-2022 

2e Paasdag: 18-04-2022 

Meivakantie: 25-04-2022 tot 06-05-2022 

Hemelvaart: 26-05-2022 tot 27-05-2022 

Pinksteren: 06-06-2022 

Zomervakantie: 11-07-2022 tot 19-08-2022 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 

Gijs uit groep 5 en Daan uit groep 3-4 

hebben zondag 4 juli hun Eerste Heilige 

Communie gedaan. 

 

Gefeliciteerd Gijs en Daan.  

VAKANTIE 2021-2022 

STUDIEDAGEN 2021-2022 

 

Studiedagen groep 1-8: 

Maandag 25-10-2021 

Woensdag 16-03-2022 

Woensdag 25-05-2022 

Dinsdag 07-06-2022 

Vrijdag 08-07-2022 

 

Studiedagen voor de kinderen uit groep 1 en 2 

Donderdag 30-06-2022 

Vrijdag 01-07-2022 
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Dit is het laatste Lange  

Oortje van schooljaar  

2020-2021. Als er volgende 

week nog mededelingen 

zijn, dan zullen we u uiter-

aard berichten via Parro.  

 

AGENDA 

vrijdag 9 juli 

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 

 

Maandag 30 augustus 

Eerste schooldag 

 

LOKAALINDELING 2021-2022—GEWIJZIGDE VERSIE 
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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
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TYPECURSEN GROEP 6, 7 EN 8 

NIEUWS VAN BUITENAF—ZOMERPRETPAS 

De 5e editie van de ZomerPretPas komt eraan! 

Een papieren boekje vol leuke, spannende, sportieve en groene vakantie avontu-

ren, binnen en vlak buiten de Amersfoortse stadsmuren. Kinderen kunnen samen 

met hun ouders/ verzorgers meedoen. Vaar samen mee met de ZomerPretPasbo-

ten en ontdek heel veel zomeractiviteiten. Op vertoon van de ZomerPretPas zijn de 

zomeractiviteiten gratis of met korting te bezoeken. 

Het thema is dit jaar: Diep in de Zee. De zee heeft ook last van de klimaatproble-

men zoals smelten ijsschotsen, zwetende ijsberen, huilende walvissen en drijvende 

plastic troep. In de ZomerPretPas besteden we daar aandacht aan. 

In de week van 5 juli krijgen alle kinderen van 4 t/m 12 jaar een gratis ZomerPretPas via school. De juf 

of meester deelt de ZomerPretPas uit in de klas. Voor sommige zomeractiviteiten moet je vooraf aan-

melden. Dit kan pas vanaf dinsdag 13 juli via onze website. Wil je meer informatie over de ZomerPret-

Pas, kijk dan op onze website: www.zomerpretpas.nl 

Veel ZomerPret! 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zomerpretpas.nl%2F&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7Cee73373a049b4733917f08d937d778fe%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637602220850017631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA

