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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Wij hopen dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad en dat de 

kinderen uitgerust zijn voor het nieuwe schooljaar. Wij zijn blij dat we de 

kinderen maandag 22 augustus weer op school mogen verwelkomen.  

 

Voel je welkom 

Aankomende maandag 22 augustus gaan om 8.20 uur de deuren van 

de school weer open. Er is heel veel veranderd; in de lokalen beneden 

liggen nieuwe vloeren en deze lokalen staat allemaal nieuw meubilair. 

Loop gerust met uw kind mee naar binnen om te zien waar uw kind zit, 

hoe het lokaal er uit ziet en maak kennis met de leerkracht van uw kind. 

Om 8.40 uur zal de schoolbel klinken als teken dat de ouders weer naar 

buiten gaan en de leerkracht met de klas gaat starten.  

Aankomende donderdag 25 augustus zal er weer zo’n inloopmoment 

zijn van 8.20 uur tot 8.40 uur.  

 

Brengen en ophalen 

De wegwerkzaamheden aan beide kanten van de school zijn inmiddels 

zo goed als klaar. Dat creëert weer wat rust en overzicht. Om dit te be-

houden, komen de kinderen met hun fiets via het achterhek het plein 

op en zetten hun fiets naast de school. Na schooltijd verlaten de kin-

deren het schoolplein met hun fiets ook weer via het achterhek.  

’s Ochtends gaan om 8.20 uur alle deuren open en kiezen kinderen zelf 

via welke deur zij de school binnen komen.  

’s Middags komen de kinderen om 14.15 uur via de achterdeuren naar 

buiten. De ouders van groep 1-2 zijn dan ook van harte welkom op het 

achterplein om hun kind op te halen.  
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Startgesprekken 

In de week van 29 augustus t/m 2 september zullen er startgesprekken 

plaatsvinden. U komt samen met uw kind op gesprek bij de nieuwe 

leerkracht(en) van uw kind om kennis te maken. U bent dan in de gele-

genheid om alle leuke dingen van uw kind nog eens te benadrukken, 

maar ook om behoeftes en verwachtingen uit te spreken.  

Vanaf dinsdag 23 augustus 8.30 uur kunt u zich via Parro inschrijven 

voor dit startgesprek. De inschrijving sluit op donderdag 25 augustus om 

16.00 uur.  

 

Vervanging 

In groep 1/2b kan juf Joyce helaas nog niet starten. Op maandag en 

dinsdag zal juf Jenny daarom voor de groep staan en op woensdag juf 

Annemiek. Op donderdag en vrijdag is juf Jolien er zoals al eerder ge-

communiceerd.  

In groep 5/6 kan juf Pamela nog niet volledig starten. Zij zal op woens-

dagochtend en vrijdagochtend voor de groep staan. Juf Marijke zal 

woensdagmiddag en vrijdagmiddag voor de groep staan. Juf Mar-

greet staat maandag, dinsdag en donderdag voor de groep. 

In groep 7/8 gaat juf Colinda tijdelijk de taak van waarnemend team-

leider op zich nemen. Op dinsdag, woensdag en donderdag zal zij 

voor de groep staan. Op maandag en vrijdag staat juf Yvette voor de 

groep. 

 

Invulling schoolleiding 

Momenteel is Esther nog met zwangerschapsverlof. Zij zal vanaf maan-

dag 19 september weer aanwezig zijn. Tot die tijd is Ronald interim 

schoolleider.  

 

Invulling teamleider 

Voor de zomervakantie was er een vacature voor teamleider op De 

Langenoord. Na een procedure hebben we een geschikte kandidaat 

gevonden, echter is deze kandidaat pas per februari beschikbaar. 

Vandaar dat wij intern op zoek gegaan zijn om te kijken wie vanuit het 

team deze taak op zich zou kunnen nemen tot de komst van de nieu-

we teamleider. Colinda gaat deze functie tijdelijk op zich nemen. Op 

maandag en vrijdag zal zij zich met deze taak bezig houden, op de 

andere dagen staat zij voor groep 7/8.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW OP SCHOOL 

De volgende kinderen 

starten maandag op   

school: 

Groep 1-2A: Jolie, Nora, 

Myrthe en Max 

Groep 1-2B: Roos en Fay 

Groep 1-2C: Thijn, Roan, 

Celine en Abe 

Groep 3-4:  Hoormazd en 

Jay 

Groep 5-6: Yuna  

Groep 6: Mika en Matthijs 

Welkom allemaal! 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 
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Gymtijden 

Op dinsdag en vrijdag krijgen de kinderen gym van juf Marlou in gym-

zaal De Bieshaar. Deze gymlessen starten ook meteen in de eerste 

schoolweek. Hieronder vindt u een overzicht van de gymtijden van uw 

kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie van De Langenoord bestaat helaas niet 

meer. In de bijlage vindt u hier meer informatie over. 

 

Hartelijke groet, namens het team, 

 

Ronald Post 

Colinda de Roo 

 

 

DINSDAG   

8.30-9.30 Groep 7/8 

9.30-10.30 Groep 5 

10.30-11.30 Groep 4 

11.30-12.30 Groep 3 

13.00-14.00 Groep 3/4 

VRIJDAG   

8.30-9.30 Groep 8 

9.30-10.30 Groep 7 

10.45-11.45 Groep 5/6 

11.45-12.45 Groep 6 

Middag Kleuters 
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

SCHOOLVAKANTIES / STUDIEDAG 2022-2023 

 

Herfstvakantie  22-10-2022 t/m 30-10-2022 

Kerstvakantie  24-12-2022 t/m 8-1-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 5-3-2023 

Goede Vrijdag 7-4-2023 

Tweede Paasdag 10-4-2023 

Meivakantie  22-4-2023 t/m 7-5-2023 

Hemelvaart + vrijdag 18-5-2023 t/m 19-5-2023 

Pinksteren  29-5-2023 

Zomervakantie 8-7-2023 t/m 20-8-2023 

 

Studiedagen en eerder vrij, groep 1 t/m 8 

Dinsdag  27-09-22  

Tweedaagse ma +di 31-10-22 en 01-11-22  

Sinterklaas   05-12-22 Kinderen om 13:00 uur vrij 

Vrijdag   23-12-22 (voorafgaand aan kerstvakantie) 

Donderdag   02-02-23  

Maandag  20-02-23 Kinderen om 13.00 vrij ivm carnaval                             

Woensdag  17-05-23 (voorafgaand aan hemelvaart) 

Vrijdag   23-06-23  

Vrijdag   07-07-23 (voorafgaand aan zomervakantie) 

 

Extra studiedagen voor de kleuters 

Donderdag + vrijdag 29-06-23  en 30-06-23  

 

 

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

