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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De laatste schoolweek breekt maandag aan. Een jaar dat voor ons als 

team weer is omgevlogen. We hebben met elkaar hard gewerkt aan 

het verder ontwikkelen van het onderwijs op De Langenoord, zodat we 

alle kinderen zo optimaal mogelijk onderwijs kunnen bieden. U gaf ons 

feedback over zaken die goed gaan en u gaf ons ook feedback over 

zaken die verbeterd kunnen worden. Wij zijn blij met alle feedback, 

daarmee kunnen we aan de slag om ons onderwijs verder te ontwikke-

len. Het verstevigen van de basis en het werken aan onze ambities heb-

ben we uitgewerkt in ons schoolplan. In het nieuwe jaar zullen wij het 

schoolplan aan u presenteren. 

 

Caroline Huitenga heeft bij ons een half jaar in de instroomgroep ge-

werkt. Caroline gaat de Langenoord verlaten en werken op een basis-

school in Soest. Wij wensen Caroline heel veel plezier op haar nieuwe 

werkplek. Mijn excuses dat ik Caroline vergeten ben te noemen in de 

brief over de schoolorganisatie! 

 

De kinderen van groep 8 hebben allen staan schitteren in een fantasti-

sche musical. Een avond om nooit te vergeten. Zij verlaten voorgoed de 

Langenoord en gaan zich verder ontwikkelen op de school van voortge-

zet onderwijs van hun keuze. Dinsdag zwaaien wij ze met z’n allen uit. 

 

Woensdag ontmoeten wij u graag bij het Zomerfeest om samen het 

schooljaar af te sluiten. Als er nog belangrijke zaken zijn, sturen wij u vol-

gende week nog een Lange Oortje en anders is dit het laatste Lange 

Oortje van dit schooljaar. De website zal komende week worden bijge-

werkt met informatie voor het schooljaar 2019-2020. Dank voor uw ver-

trouwen en betrokkenheid dit jaar. Wij wensen u alvast een hele fijne  

zomervakantie. 

 

Namens het team, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

12 juli: Thijs 

13 juli: Nick 

14 juli: Ella 

17 juli: Julian 

18 juli: Lee en Floris 

19 juli: Stella 

20 juli: Bodi 

21 juli: Kiki 

22 juli: Erik, Mark en juf Anouk 

26 juli: Sander 

29 juli: Stan 

31 juli: Coen en Loes 

1 augustus: Emilie 

2 augustus: Eva 

3 augustus: Renée 

6 augustus: Miel, Thijs en juf 

Simone 

10 augustus: Olivier en Noa 

11 augustus: Elida 

13 augustus: Dean 

15 augustus: Dani en Mare 

17 augustus: Imke en Berbeli 

18 augustus: Sophie 

22 augustus: Julia 

24 augustus: Renke 

26 augustus: Lucas 

27 augustus: Boaz 

30 augustus: Cas 

2 september: Floris 

5 september: Sem 

6 september: juf Lisette 

8 september: Mandy 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met een onderzoek 

naar het sociaal-emotioneel leren binnen de school. Dit onderzoek is 

inmiddels mede dankzij jullie input afgerond, nogmaals bedankt hier-

voor!  

Ik heb voor de school, met name de kwaliteitskring sociaal-

emotionele ontwikkeling, een aantal aanbevelingen geschreven. De-

ze zijn voornamelijk gericht op het contact met jullie en het delen van 

kennis binnen het team zelf. Daarbij heb ik een aantal programma’s 

voor sociaal-emotioneel leren bekeken in vergelijking met de school 

en de wensen en behoeften vanuit teamleden, ouders/verzorgers en 

leerlingen. De kwaliteitskring is in bezit van het volledige onderzoeks-

verslag en zij zullen in het nieuwe schooljaar gebruik gaan maken van 

de aanbevelingen welke uit het onderzoek zijn gekomen. 

Mocht u voor nu nog graag met mij in gesprek willen over mijn onder-

zoek dan nodig ik u graag uit op woensdag 17 juli om 8.30 uur.  

 

Met vriendelijke groet, 

Linda van den Hoven 

 

ONDERZOEK SOCIAAL-EMOTIONEEL LEREN 

WILT U ONS HELPEN? 

Help onze kinderen veilig over te steken. 

Het kost u maar 15 minuten per week. 

Vijf redenen om verkeersbrigadier te worden: 

 

 De kinderen uit de buurt kunnen dankzij 

jouw hulp veilig naar school. 

 Je bent al brigadier na een korte oplei-

ding 

 Brigadier kun je al worden vanaf 10 jaar 

 Het brigadieren kost maximaal een half 

uurtje per week 

 Na een korte opleiding kun je als briga-

dier aan de slag. 
 

WACHT NIET!  MELD JE AAN. 

Mail naar angela.vanhattum@gmail.com  

mailto:angela.vanhattum@gmail.com


 

 

 

Schoolreisje 

Schateiland 

 

De groepen 1 t/m 

3 zijn maandag op 

schoolreis ge-

weest naar schat-

eiland. Lees de 

leuke verhalen en 

kijk naar de mooie 

tekeningen van 

de leerlingen. 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

De bak van de gevonden 

voorwerpen is helemaal vol. 

Mist u een jas, schoenen, 

gymspullen, handschoenen, 

drinkbeker enz. enz.  

Volgende week worden alle 

gevonden voorwerpen op 

de bank bij de ingang ge-

legd. Kijkt u allen even of er 

iets van uw zoon/dochter bij 

ligt. 

Alles wat er donderdag nog 

ligt brengen wij bij een 

goed doel. 

 

VAKANTIE 

Alle kinderen hebben  

donderdag 8 juli vanaf 

14.15 uur vakantie. 



De groepen 1 t/m 3 zijn maandag op schoolreis geweest naar schateiland. Lees de leuke ver-

halen en kijk naar de mooie tekeningen van de leerlingen. 



 

 

 

 

 

 

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 

Deze zomervakantie kunnen alle Amersfoortse kinderen van 4 t/m 12 

jaar op avontuur door de hele stad en iets daarbuiten met de gratis 

ZomerPretPas. Een papieren kinderpaspoort vol leuke zomeractivitei-

ten. Ga mee op reis naar Natuurplaneet, Creatiefplaneet, Ontdek-

planeet, Smulplaneet en Sportplaneet. Ontdek dat je er van alles 

kan doen zoals sporten, knutselen, muziek maken, bouwen of bij-

voorbeeld een ijsje halen!  

Heb je leuke zomeractiviteiten ontdekt? Op vertoon van de Zomer-

PretPas zijn de aangeboden zomeractiviteiten gratis of met korting 

te bezoeken. Bij elke activiteit krijg je na afloop een stempel achterin 

jouw ZomerPretPas. Wat je met al die stempels kunt doen? Dat hou-

den we nog even geheim…  

In de laatste week voor de zomervakantie krijgen alle basisschoolkin-

deren van groep 1 t/m groep 8, die op de deelnemende scholen 

zitten, een gratis ZomerPretPas. Jouw juf of meester deelt hem dan 

uit in de klas. Wil je meer informatie en/of uitleg over hoe de Zomer-

PretPas werkt, kijk dan naar ons leuke uitlegfilmpje op onze website: 

www.zomerpretpas.nl 

 

DE ZOMERPRETPAS KOMT ERAAN! 

7 Tips om de zomer leesdip tegen te gaan 

Kinderen leren op school lezen, maar moeten ook thuis veel blij-

ven oefenen. Veel leerkrachten waarschuwen ouders en kinderen 

voor de bekende zomer leesdip. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het 

leesniveau stil staat of zelfs terugzakt bij kinderen die in de vakantie 

niet lezen. 

Kinderen die wel veel in de vakantie blijven lezen kunnen juist een 

hoger leesniveau hebben als het nieuwe schooljaar start. 

Maar hoe voorkom je de zomer leesdip? 

Voor meer informatie: 7 tips om zomerleesdip tegen te gaan 

https://klasvanjuflinda.nl/leren/letters-en-lezen/14768/7-tips-om-de-

zomer-leesdip-tegen-te-gaan/?

fbclid=IwAR2f0HjvUDjlQMLjl4eWJVPlkygQLqJx4BkIWe4fKVe58lTgP2UV-

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
http://www.zomerpretpas.nl/
https://klasvanjuflinda.nl/leren/letters-en-lezen/14768/7-tips-om-de-zomer-leesdip-tegen-te-gaan/?fbclid=IwAR2f0HjvUDjlQMLjl4eWJVPlkygQLqJx4BkIWe4fKVe58lTgP2UV-munaA8//Sources.localzone/Users$/5031-9881-R.vanKoot/Documents/.skool
https://klasvanjuflinda.nl/leren/letters-en-lezen/14768/7-tips-om-de-zomer-leesdip-tegen-te-gaan/?fbclid=IwAR2f0HjvUDjlQMLjl4eWJVPlkygQLqJx4BkIWe4fKVe58lTgP2UV-munaA8
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