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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Vorige week maandag ben ik weer gestart na mijn zwangerschapsver-

lof. Ik heb enorm genoten van mijn verlof. Het is fijn om nu weer op de 

Langenoord te zijn. Wat ziet de school er mooi uit met het nieuwe  

meubilair en de nieuwe vloeren, dit zorgt voor veel rust in de school.  

Het is fantastisch om te zien hoeveel kinderen mee hebben gedaan 

aan de Lego Challenge, ruim 100 kinderen hebben iets moois gemaakt.  

De twaalf winnaars hebben een diploma ontvangen en zijn nu in drie 

groepen bezig om iets moois te maken voor de legobouwwedstrijd van 

onze stichting KPOA. 

KPOA bestaat 25 jaar. Dit vierden wij afgelopen dinsdag met een stu-

diedag die in het teken stond van burgerschap. Overdag hebben wij 

met alle collega’s op diverse locaties vrijwilligerswerk gedaan en  

’s avonds hadden wij een heerlijk diner en een spetterend optreden 

van Slagerij van Kampen in het Afas theater. 

De volgende studiedagen van de Langenoord zijn op maandag  

31 oktober en dinsdag 1 november. We gaan dan met het team van 

de Langenoord op tweedaagse en aan de slag met de onderwerpen 

uit ons jaarplan. 

De herfst is nu echt begonnen. Dit betekent helaas ook dat de eerste 

collega’s zich ziek hebben moeten melden. Verderop in deze Lange 

Oortjes staat beschreven hoe wij de vervanging organiseren. 

Fijn dat wij u voor en na schooltijd weer kunnen ontmoeten op het 

schoolplein. Mocht u iets willen weten spreek ons dan gerust aan. Uiter-

aard kunt u ook contact opnemen via Parro met de leerkracht(en) en 

zijn wij telefonisch te bereiken. 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Colinda en Esther  
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Bij afwezigheid van een leerkracht proberen wij te zorgen voor een ver-

vangende leerkracht, dit doen we op onderstaande wijze.  

Ons streven is altijd om de continuïteit en de kwaliteit van ons onderwijs 

te behouden.  

Wie vervangt Wij doen als eerste een beroep op de mensen van ons 

eigen team die extra willen werken of op onze vaste invalpool. In nood-

gevallen doen wij een beroep op mensen die een ambulante taak in 

de school hebben. In het uiterste geval zullen wij u vragen om de kin-

deren een dag thuis te houden.  

Delen van de last Als wij u vragen om uw kind thuis te houden is dit een 

uiterste maatregel. Dat doen wij niet graag en wij vinden het vervelend 

als dit meerdere keren eenzelfde groep zou treffen. Daarom wisselen wij 

intern van leerkracht als het om een tweede of volgende keer zou 

gaan. Dat betekent dat de leerkracht van uw kind een keer een dag 

een andere groep krijgt en wij vragen uw kind thuis te houden. Zo ver-

delen we de ‘last’ zoveel mogelijk over alle groepen. Niemand kan er 

immers iets aan doen als er geen vervanging beschikbaar is.  

Communicatie Via Parro zullen wij u informeren over de gang van zaken 

als de leerkracht afwezig is. Wij informeren u als de vervanging/

oplossing bij ons duidelijk is. Dit kan ook ’s ochtends vroeg zijn. Als wij het 

al eerder weten, informeren wij u uiteraard eerder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

3 okt.:  Julie 

5 okt.: Ayse Sayra 

8 okt.: Mike 

 

GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

 

VERVANGING LEERKRACHTEN 

 

 

Woensdag 5 oktober: 

Start Kinderboekenweek 

Woensdag 12 oktober: 

8.30-8.45 uur:  

Voorleesmoment Kinder-

boekenweek 

Zie informatie pag. 2 

Vrijdag 14 oktober: 

Afsluiting Kinderboeken-

week 

Vrijdag 21 oktober: 

8.30 uur tot 11.30 uur: 

Tuinochtend voor  ouders 

Maandag 17 oktober t/m 

vrijdag 21 oktober 

Ouders mogen kijken in 

de klas.  

Zaterdag 22 oktober  t/m  

vrijdag 28 oktober 

Herfstvakantie  

Maandag 31 oktober en 

Dinsdag 1 november 

Studie-tweedaagse 

Alle kinderen vrij 

Woensdag 2 november 

Allerzielen 

VOORLEESMOMENT KINDERBOEKENWEEK 2022 

 

Op woensdag 12 oktober zijn alle  

ouder(s)/verzorger(s), opa's/oma's, 

buren of zelfs verre vrienden, van  

harte welkom om van 08:30 uur tot 

08:45 uur voor te lezen uit een zelf 

meegebracht boek! Dit is niet ver-

plicht, maar natuurlijk wel gezellig!  

Om te voorkomen dat we met mega 

veel voorlezers zijn, mag er maximaal 

één persoon per kind voorlezen.   

 

We willen graag om 8.30 uur starten met de lessen. De 

deuren gaan om 8.20 uur open.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd is? 

OP TIJD STARTEN, 8.30 UUR 
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad en   

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

Bijgaand vindt  u een uitnodiging voor de inspiratieavond ‘Zet je leer-

lingen op nr. 2!’ op 12 oktober a.s. van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Flint.  

Deze avond is voor ouders, onderwijs– en zorgprofessionals.  

Niek van den Adel is deze avond onze spreker en zal ons vol bevlogen-

heid vertellen waarom het belangrijk is dat we onszelf op nr. 1 mogen 

zetten. 

Het belooft weer een boeiende avond te worden. 

UITNODIGING INSPIRATIEAVOND SWV DE EEM 

Van 5  t/m 16 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 kinderboeken 

de school bij Bruna mag uitzoeken! 

 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

* Ouders kopen tijdens de actieperiode een kinderboek bij  Bruna en 

leveren de kassabon in op school. 

* De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan        

tijdens de actieperiode (van  5 t/m 16 oktober 2022). 

* De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe lees-

boeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

SPAART U MEE? 

 

 

HELPT U MEE SPAREN VOOR ONZE SCHOOLBIEB? 

NIEUW OP SCHOOL 

Saar is in september gestart in 

groep 1-2A bij juf Mirelle en juf Marieke. 

Hera start in groep 1-2C bij juf Nanda  

en juf Rianne. 

 

Wij wensen Saar en Hera veel plezier op 

school. 

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

