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Beste ouder(s)/verzorgers(s), 
 

De eerste drie weken zijn voorbij. De kinderen en de leerkracht(en) 

hebben elkaar een beetje leren kennen. Ook wordt er al hard gewerkt 

aan de nieuwe leerstof. Daarnaast zijn we gestart met de methode 

Kwink. Deze online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) is 

praktisch, leuk en altijd actueel. Burgerschap en mediawijsheid 

komen in deze methode aanbod. Kwink is gericht op preventie en 

de kracht van een veilige groep. 
 

Afgelopen week bent u samen met uw kind op school geweest 

voor het startgesprek. Wij vonden het fijn om u te ontmoeten en 

hebben ook van veel ouders positieve reacties gekregen.  

Zoals wij in de welkomstbrief hebben aangegeven kan de infor-

matieavond dit jaar niet doorgaan omdat wij de 1,5 meter tussen 

ouders niet kunnen waarborgen. Aankomende donderdag ont-

vangt u van de leerkracht de startbrief met praktische en inhou-

delijke informatie over het leerjaar. Daarnaast ontvangt u een 

filmpje die de leerkrachten samen met de kinderen hebben ge-

maakt.  
 

Helaas moesten sommige leerlingen al één of meerdere dagen 

thuisblijven omdat zij last hadden van verkoudheidsklachten. Wij 

merken dat er soms onduidelijkheden zijn over wanneer een kind 

wel of niet naar school kan. In de bijlage sturen wij de beslisboom voor 

kinderen van 0 t/m 6 jaar en die voor kinderen van 7 t/m 12 jaar mee.  

Met deze beslisboom kunt u beoordelen of een verkouden kind wel of 

niet mag komen. Wanneer uw kind een langere tijd afwezig is zullen wij 

met elkaar afstemmen hoe we het thuisonderwijs vormgeven.  
 

We willen nogmaals benadrukken dat wij ondanks de Corona maatre-

gelen altijd open staan voor vragen.  U kunt de leerkracht(en) een Par-

ro bericht sturen en ons telefonisch bereiken om eventueel een af-

spraak maken. 

 

Hartelijke groet, namens het team 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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JARIGEN—GEFELICITEERD! 

 

21 sept: Sofia en Fem 

22 sept: Ramon en  

              meester Gijs 

23 sept: Hugo 

24 sept: Tobias 

25 sept: Fenna, Maxim en  

              Max 

26 sept: Siem 

27 sept: Fem 

28 sept: Emma 

 

 

 

 

De bijzondere tijd waarin we nu zitten, maakt dat we zoekend zijn naar 

manieren om met u als ouders/ verzorgers in contact te blijven. We wil-

len u graag op de hoogte houden van de dingen die in de klas spelen 

en worden gedaan. Een mogelijke manier is met behulp van foto- of 

videomateriaal. U heeft allemaal op het inschrijfformulier aan kunnen 

geven of uw kind op foto/ film mag voor diverse doeleinden.  Wellicht 

verandert de huidige situatie hier iets aan.  In uw Parro account kunt u 

bij de privacy instellingen aangeven of u toestemming geeft dat uw 

kind op foto/ film verschijnt die alleen via de beveiligde omgeving  

Parro wordt gedeeld met als enige doel u een inkijkje in de groep te 

geven. 

COMMUNICATIE FOTO/FILM IN PARRO 

 

NIEUW OP SCHOOL 

Sofia is vorige week ge-

start op school in  

groep 1-2B bij juf Suzanne 

en juf Simone 

Veel plezier op school  

Sofia. 

 

 

 

 

 

STUDENTEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

 

 

Naam Aanwezig Leerkracht Groep 

Yvon van Ruitenbeek 
Ma, di, 

(woe) hele jaar 
Lisette/ Hedy 3-4 

Nayana de Ruiter  
Ma, di 

(woe) hele jaar 
Nanda/ Rianne  4-5  

Joyce van Weel  Do   Ilse/ Suzanne  1-2  

Rachèl Verhoeven  Ma/ di  Anouk  6  

Isa Meijerink  Di  Nienke  6-7  

Fabian Bakker  Di  Wilber  7-8  

Femke van der Hilst  Wo hele jaar Colinda  8  

Isa Meijerink  Di  Nienke  6/7  
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Volgende week staan alle vakanties, studiedagen en activiteiten in de 

agenda van Parro.  

 

Dinsdag 21 september 

Nationale buitenlesdag 

 

Woensdag 30 september 

Start Kinderboekenweek 

 

Maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober  

Studiedag voor alle groepen 

 

Vrijdag 9 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

 

Donderdag 15 oktober 

Schoolfotograaf 

 

19 t/m 23 oktober 2020 

Herfstvakantie  

  

We zien de afgelopen tijd steeds meer fietsen dubbel geparkeerd of 

zelfs in het voetbalveld staan. Helaas gaan daardoor ook fietsen ka-

pot. Vandaar dat er een fietsenplan gemaakt is. 

 

Op de ramen van de klaslokalen aan de zijkant van de school, hangt 

een poster welke groep waar zijn fiets moet plaatsen. In alle klassen 

wordt dit besproken. Vanaf groep 3 staan de fietsen naast de school 

bij de juiste groep geparkeerd, de kinderen van groep 1/2 parkeren de 

fietsen naast de kantoren voor. 

 

 

 

 

 

 

AANMELDEN  

BROERTJES EN ZUSJES 

 

Zijn er nog broertjes en/of 

zusjes thuis die dit school-

jaar of volgend schooljaar 

vier jaar worden en heeft u 

deze nog niet aange-

meld? 

U kunt bij de administratie 

een aanmeldformulier ha-

len zodat wij voor de 

schoolorganisatie duidelijk 

hebben hoeveel leerlingen 

er nog instromen. 

 

 

AGENDA 

PARKEREN VAN ALLE FIETSEN 



4 

 

 

 

 

 

 

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 

HELPT U MEE MET SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB? 

 

 

Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboekenweek.  

Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het 

lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fan-

tastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je 

schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboe-

ken de school bij Bruna mag uitzoeken! 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

 

 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de  

       kassabon(nen) in op school. 

 

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan  

       tijdens de actieperiode (van 30 september t/m 11 oktober 2020). 

 

 De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

 

Helpt u ons mee? 

 

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

