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Schooljaar 2020-2021 

4 september| nummer 01 
Kbs De Langenoord 

 

 

Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

De eerste schoolweek zit er al weer op. We zijn goed gestart en kijken 

terug op een fijne eerste week. We realiseren ons dat het jammer is dat 

u niet een kijkje kon nemen in de nieuwe klas van uw kind. De leer-

krachten hebben u via Parro een kijkje in de klas gegeven. Daarnaast 

kunt u tijdens het startgesprek de plek van uw kind in de klas bekijken 

en de leerkracht persoonlijk ontmoeten. Ook Esther zal tijdens de start-

gesprekken op school aanwezig zijn. 

De startgesprekken zullen op 1,5 meter afstand gevoerd worden en 

zullen uitsluitend plaatsvinden wanneer u alle vragen van de triage 

met ‘nee’ kunt beantwoorden (zie bijlage). Hoe het ook al weer zit met 

het startgesprek en de andere gesprekken gedurende het schooljaar 

leest u verderop. 

De afgelopen weken is er in de media veel gesproken over de lucht-

kwaliteit en ventilatie in scholen. Bij ons op school is er in de zomerva-

kantie een airco geplaatst op het kleuterplein, echter zullen wij deze 

voorlopig niet gebruiken. In het advies van de RIVM staat dat luchtstro-

men van persoon naar persoon (door bijvoorbeeld ventilatoren en mo-

biele airco’s) moeten worden voorkomen. We zorgen er uiteraard voor 

dat we voldoende ventileren door de ramen open te zetten en de 

deuren open te houden. Hierdoor kan het zeker op de wat koelere  

dagen kouder zijn in de klas en fijn zijn voor de kinderen om een extra 

trui/vest mee te nemen.  

 

Hartelijke groet, namens het team 

 

Chantal van der Meer 

Esther Kamer 
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JARIGEN—GEFELICITEERD! 

 

5 sept:  Sem 

6 sept: Juf Lisette 

7 sept: Mees 

8 sept: Mandy 

9 sept: Daan en Liv 

10 sept: Sem 

14 sept: Jason 

15 sept: Chiel 

16 sept: Floor 

 

Samen met u zijn wij verantwoordelijk voor het schoolsucces van uw 

kind. Samen proberen we het beste uit uw kind te halen, daarom is 

een goede en constructieve samenwerking met u noodzakelijk. Dat 

betekent dat we u meenemen in het leer- en ontwikkelingsproces van 

uw kind op school, sleutel daarin is communicatie. We staan weer aan 

het begin van een nieuw schooljaar, daarom nemen we u weer even 

mee in hoe en wanneer we dat doen op De Langenoord. Dit is de ba-

sis, natuurlijk kan hier van afgeweken worden als de ontwikkeling van 

uw kind daarom vraagt. 

 

Informatie over de ontwikkeling van uw kind en praktische en  

inhoudelijke informatie 

 

Start schooljaar 

Startgesprek*: kennismaking met kind, ouders/verzorgers en leerkracht. 

Startbrief: praktische en inhoudelijke informatie over het leerjaar. 

 

Voortgangsgesprekken en schriftelijke rapportage 

Tijdens de voortgangsgesprekken wordt gesproken over de ontwikke-

ling van uw kind. In het rapport leest u de leerresultaten van de afgelo-

pen periode. Het rapport mag nooit los worden gezien van de gevoer-

de gesprekken. 

Voortgangsgesprek 1: we spreken graag alle ouders/verzorgers over 

de ontwikkeling van hun kind. 

Rapport 1: schriftelijke informatie over de ontwikkeling van het kind. 

Voortgangsgesprek 2: op uitnodiging van de leerkracht. 

Voortgangsgesprek 3: we spreken graag alle ouders over de ontwikke-

ling van hun kind. 

Rapport 2: schriftelijke informatie over de ontwikkeling van het kind. 

Voortgangsgesprek 4: op uitnodiging van de leerkracht. 

 

*Startgesprek 

Volgende week voeren we op vrijdag en op een aantal momenten na 

lestijd, graag met u en uw kind, een startgesprek. Het gesprek is be-

doeld om een goede start met uw kind en u als ouders/verzorgers te 

maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind vraagt immers 

om een vertrouwensrelatie tussen kind, leerkracht en ouder. Gezien de 

aard van het startgesprek vinden wij het belangrijk dat uw kind bij het 

gesprek aanwezig is, zeker vanaf groep 5 vinden wij dat wenselijk, 
maar ook bij de jongere kinderen stimuleren wij dit.  

COMMUNICATIE MET OUDER(S)/VERZORGER(S) 

 

 

 

 

 

NIEUW OP SCHOOL 

De volgende kinderen zijn 

na de vakantie gestart op 

school 

Groep: 4-5:  

Stan 

Groep 2-3A:  

Tygo en Maelynn 

Groep 1-2A:  

Sem, Catniss, Tim, Luna,  

Joep en Thomas 

Groep 1-2B:  

Olivia en Sofie 

 

Wij wensen jullie veel ple-

zier op school. 
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Parro 

Een veilige communicatie app waarmee direct met de leerkracht ge-

communiceerd wordt. De app heeft een agendafunctie, er kunnen 

mededelingen worden gedaan, er is een chatfunctie en er kunnen 

activiteiten worden uitgezet. Ook de uitnodigingen voor de verschillen-

de gesprekken ontvangt u altijd van de leerkracht via Parro. Aan het 

begin van het schooljaar wordt er een koppeling gemaakt met de 

nieuwe groep. Als uw nieuw op school bent ontvangt u een uitnodi-

ging voor Parro van de leerkracht.  

 

Nieuwsbrief De Lange Oortjes 

Alle ouder(s)/verzorger(s) worden tweewekelijks via de Lange Oortjes 

geïnformeerd over ontwikkelingen en activiteiten op school. De Lange 

Oortjes wordt via Parro verstuurd en is ook altijd te lezen via de website. 

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk via de Lange Oortjes te commu-

niceren en hierbij losse berichten te beperken. 

 

Website 

Informeren van (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en kinderen over 

de school en het onderwijs. Op de website vindt u ook altijd een actu-

ele activiteitenkalender, het vakantierooster en de studiedagen. Te-

vens vindt u er een aantal beleidsstukken. 

CONTROLE HOOFDLUIS 

Door het coronavirus kan hoofdluiscontrole door de pluismoeders voor-

lopig nog niet op school plaatsvinden. Om te zorgen dat hoofdluis 

geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig thuis 

te controleren op hoofdluis. De luizen worden in een vroeg stadium 

ontdekt en dan is de behandeling eenvoudiger. 

Als u hoofdluis ontdekt is de beste aanpak twee weken lang elke dag 

uitgebreid de haren kammen met een fijntandige kam. Kijk voor een 

uitgebreidere instructie en meer tips op: https://www.rivm.nl/hoofdluis/

controleren-en-behandelen 

  

VAKANTIE 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. hemel-

vaartweekeinde 

3 t/m 14 mei 2021 

Pinksterweekeinde 

22 t/m 24 mei 2021 

Zomervakantie 

19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

STUDIEDAGEN 2021-2021 

 

Maandag 5 oktober 2020 

Dinsdag 6 oktober 2020 

Vrijdag 29 januari 2021 

Dinsdag 27 april, Konings-

dag 

Woensdag 17 maart 2021 

Maandag 28 juni 2021 

Vrijdag 16 juli 2021, onder 

voorbehoud 

 

Studiedagen alleen voor 

de groepen 1-2A, 1-2B en 

de groep 2 leerlingen van 

groep 2-3A en 2-3B 

Donderdag 8 juli en  

vrijdag 9 juli 2021 

Let op: Zoals in de welkomstbrief aangegeven: 

Woensdag 9 september, alle leerlingen vanaf 13.00 uur vrij 

Vrijdag 11 september is een dag waarop startgesprekken worden ge-

voerd. U en uw kind voeren een startgesprek met de leerkracht(en), de 

rest van de dag is uw kind vrij.  

AGENDA 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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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 

 

COMPUTERTYPEN GROEP 6 T/M 8 

GRAAG UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE: 

Donderdag en vrijdagmiddag  

staan er helaas geen  

verkeersbrigadiers aan de Zevenhuizerstraat 

Helpt u onze kinderen veilig oversteken? 

Het kost u maar 15 minuten per week. 

Een aantal redenen om verkeersbrigadier te 

worden: 

De kinderen kunnen dankzij uw hulp veilig 

naar school.  

U bent al brigadier na een korte instructie. 

Op dit moment hebben wij veel brigadiers 

van ouders groep 8 leerlingen. Voor komend 

schooljaar wordt dit een groot probleem. 

TWIJFEL NIET LANGER,  MELD U AAN 

angela.vanhattum@gmail.com 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
mailto:angela.vanhattum@gmail.com

