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Schooljaar 2020-2021 

4 december | nummer 07 
Kbs De Langenoord 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest! De kinderen hebben 

een hele gezellige dag gehad en zijn goed verwend.  In de boven-

bouw zijn prachtige surprises gemaakt, de één nog mooier dan de  

ander. Sinterklaas en zijn twee pieten kwamen dit jaar aan in een 

prachtige oldtimer. U kon hier helaas niet bij aanwezig zijn, via Parro 

hopen wij u toch een beeld te geven van de intocht en de viering in 

de groep. Na het weekend start op school de kerstperiode, verderop 

in het Lange Oortje wordt u hier verder over geïnformeerd .  

 

We wensen u allemaal een fijn Sinterklaasweekend!  

 

Hartelijke groet,  

 

Namens het team,  

Chantal van der Meer en Esther Kamer  

  

 

 

PARRO 

 

Een aantal ouders heeft ons aangegeven dat het, nu ouders elkaar 

niet in school kunnen ontmoeten, wat lastiger is om contact te onder-

houden met andere ouders. Bijvoorbeeld voor het maken van speelaf-

spraken voor de kinderen. Onze communicatie-app Parro kent ook de 

mogelijkheid voor ouders om onderling met elkaar contact op te ne-

men. Dat contact komt binnen de app tot stand, zonder uitwisseling 

van emailadres of telefoonnummer. Wij hebben deze mogelijkheid 

inmiddels voor alle ouders opengezet.  
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JARIGEN—GEFELICITEERD! 

5 dec.:  Maud 

6 dec.:  Stach 

10 dec.: Marit 

11 dec.: Dylano 

14 dec.: Juf Marieke 

15 dec.: Chen en Amarins 

18 dec.: Xam 

 

 

KERSTMIS 

NIEUW OP SCHOOL 

Metehan en Timo zijn 

deze week op school 

gestart.  

Ze zitten in groep 1-2b 

bij juf Suzanne en juf Ilse. 

Wij wensen Metehan en 

Timo veel plezier op 

school  

 

Na een fijne Sinterklaas is het tijd voor het volgende feest; Kerstmis! 
 

Komende weken gaan wij iedere maandag in de aanloop naar Kerst-

mis aandacht besteden aan de Adventsperiode. Ook gaan we in ie-

dere groep kerstkaarten maken om te versturen aan mensen die deze 

kerst alleen zijn.  

 

Op donderdag 17 december 2020 vieren we kerst op school. Vanwege 

de COVID-19 maatregelen, zal de kerst er dit jaar helaas iets anders uit 

zien dan jullie gewend zijn.  

• 's Ochtends gaan we met alle groepen naar de St. Martinuskerk om 

te kijken naar de kerstmusical die groep 8, met muzikale ondersteuning 

van de hele school, zal opvoeren.  Helaas is het vanwege de maatre-

gelen voor ouders/verzorgers niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn.  

• Rond 12.00 uur hebben we in de klas een kerstlunch. Er is dit jaar 

gekozen voor de kerstlunch, omdat het gezellig samenzijn tijdens het 

kerstdiner voor ouders/verzorgers onder genot van een drankje in de 

avond praktisch niet uitvoerbaar is. Ook willen we de breng- en haal-

momenten zoveel mogelijk beperken.  

• Vanwege de maatregelen is het van belang dat ieder kind zijn of 

haar eigen lunch verzorgt (bord, beker, bestek én eten). Suggesties 

hiervoor; wraps, pannenkoeken, kerststol, bolletje, krentenbol, gebak-

ken of gekookt ei, worstenbroodje, croissantje, fruitspiesje, kaasstengel, 

tosti, kaneelbroodje, knakworsten. Graag benadrukken we dat het om 

het gezellig samenzijn gaat, niet om zoveel mogelijk eten...   

Om 13.00 uur zijn de kinderen uit. 
Kortom; het is anders dan we gewend zijn, maar het wordt zeker niet 

minder gezellig!  

We gaan er een fijne tijd van maken!  

 

Groeten, De kerstcommissie  

AGENDA 

 Donderdag 10 december tot vrijdag 11 december 10.00 uur 

Oud papier 

 Donderdag 17 december: Kerstviering Kinderen om 13.00 uur vrij 

 21 december t/m 2 januari: Kerstvakantie 
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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 

LEERLINGENRAAD 

 

Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad op de Langenoord. In 

groep (4/)5 t/m 8 zijn er verkiezingen geweest. Kinderen die mee wil-

den doen hebben een presentatie gehouden waarin zij mochten ver-

tellen waarom zij graag in de leerlingenraad wilden.  

De leerlingenraad van dit jaar bestaat uit Fem (4/5), Luc (5), Taeke (6), 

Sacha (6/7), Tobias (7/8) en Conor (8).  

We hebben al twee keer bij elkaar gezeten. De eerste keer hebben we 

elkaar wat beter leren kennen en hebben we een rondje door de 

school gelopen om verbeterpunten op te schrijven. Afgelopen woens-

dag was de tweede vergadering. Er waren een aantal ideeën uit de 

groepen die we besproken hebben, we hebben vragenlijsten gemaakt 

om in alle klassen uit te kunnen delen (over de themaweken, Kwink en 

nieuw meubilair) en we hebben met elkaar nagedacht voor wie we 

een kaarsje op willen steken tijdens de kerstviering.  

Nienke 

 

Wij hebben vandaag genoten van alle lieve kinderen op de 

Langenoord. Hopelijk mogen jullie ouders/verzorgers volgend jaar weer 

bij de intocht aanwezig zijn.  

Groetjes Sint en de Pieten 

BERICHT VAN SINT EN DE PIETEN 

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

