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Schooljaar 2020-2021 

16 oktober | nummer 04 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. Vorige week 

hebben wij met het team een mooie studiedag gehad. De kinderen 

hebben de afgelopen week met het thema ‘En toen?’ van de Kinde-

renboekenweek gewerkt. Na de herfstvakantie start de reis naar het 

nieuwe schoolbrede thema, hierover hoort u na de vakantie meer. 

Helaas hebben wij de afgelopen week de ouders/verzorgers van een 

aantal groepen gevraagd hun kind thuis te houden. We merken dat 

het steeds lastiger wordt om vervanging te vinden voor de leerkrach-

ten die vanwege verkoudheidsklachten niet mogen werken. Zoals in 

het vorige Lange Oortje beschreven proberen wij de ‘last’ zoveel mo-

gelijk te verdelen en zullen wij intern van leerkracht wisselen om te 

voorkomen dat dit meerdere keren een zelfde groep zou treffen. 

Met het team hebben wij een plan gemaakt voor kinderen die een 

langere tijd thuis zijn maar niet ziek, bijvoorbeeld de kinderen die 10 

dagen in thuisquarantaine moeten omdat een ouder positief getest is. 

De leerkrachten zullen via Parro regelmatig contact hebben met de 

ouder/verzorger en leerling. Ook zullen zij één keer in deze periode via 

beeld/telefonisch contact hebben met de leerlingen. De kinderen uit 

groep 1/2 krijgen een strippenkaart met opdrachten die zij thuis kunnen 

doen. De kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen een planning mee en kun-

nen een tas met werk ophalen of wij brengen deze langs. Veel van het 

werk van de kinderen is online toegankelijk via MOO. We willen bena-

drukken dat dit een lightversie is van ons onderwijs, de kinderen zullen 

hoogstwaarschijnlijk thuis niet van 8.30 tot 14.15 uur aan het werk zijn. 

Afgelopen woensdag hebben wij u via Parro gevraagd om bij het ha-

len en brengen van uw kind ruim voor het hek afscheid te nemen en 

de schoolomgeving daarna te verlaten. We vinden het fijn om te mer-

ken dat dit al een stuk beter gaat. 

We wensen u en uw kind een fijne herfstvakantie. 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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19 t/m 23 oktober 2020:  Herfstvakantie  

 

Maandag 26 oktober: Aanvang thema, groep 1 t/m 8 

 

Maandag 9 november tot vrijdag 13 november:  

inzamelingsactie voor de voedselbank (zie onderstaand bericht) 

 

Woensdag 11 november: St. Maarten  

 

Vrijdag 13 november: Afsluiting thema 

 

16 t/m 20 november: De week van de voortgangsgesprekken 

 

Onderstaand bericht is een herhaling. 

 

Inzamelingsactie voor de voedselbank!  

 

Samen delen op de Langenoord. 

 

In het verhaal van Sint Maarten staat de boodschap van het delen 

centraal. Vandaar dat wij de kinderen willen vragen om in de week 

van 9 tot 13 november een onderstaand houdbaar product mee te 

nemen voor de voedselbank: 

* pak rijst 

* pasta 

* aardappelpuree  

* houdbare melk/chocolademelk 

 

De voedselbank Amersfoort komt de ingezamelde producten ophalen 

en is ontzettend blij met onze actie! 

 

AGENDA 

ST. MAARTEN; INZAMELINGSACTIE  

JARIGEN -  GEFELICITEERD! 

20 okt.: Eva 

22 okt.: Levi en Jake 

23 okt.: Valerie 

24 okt.: Juul 

25 okt.: Liz en Luuk 

26 okt.: Ellis 

28 okt.: Esther 

29 okt.: Senn 

30 okt.: Zarah en Jesper 

31 okt.: Robin en Stan 

2 nov.:  Jasmijn, Teun en  

               Noud 

5 nov.:  Levi en Hannes 

6 nov.:  Kaya 

 

NIEUW OP SCHOOL 

 

Ayse Sayra is vorige week 

gestart op school. 

Ze zit in groep 1-2A  

bij juf Simone en  

juf Bernadette 

Veel plezier op school  

Ayse Sayra. 
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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 

AFSTAND HOUDEN 

 

We willen u vragen om er op te letten dat u bij 

het halen en brengen 1,5 meter afstand van  

elkaar houdt.  

 

Namens het team van de Langenoord 

wensen wij alle ouders, verzorgers  

en kinderen  

een hele fijne herfstvakantie. 

 
 

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

