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Schooljaar 2020-2021 

15 januari | nummer 09 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat een gekke start van 2021, voor zowel de kinderen, u als ouder/

verzorger en voor ons als team van De Langenoord. Helaas konden we 

niet samen starten op school en werken de meeste kinderen vanuit 

huis.  

 

De eerste twee weken zitten er inmiddels op en we willen graag een 

groot compliment geven aan jullie allemaal.  

Voor de kinderen die dagelijks vanuit huis met hun schoolwerk aan de 

slag gaan, online instructiefilmpjes bekijken en via Teams communice-

ren met de leerkracht. Voor de ouders/verzorgers, die naast hun eigen 

werk, hun kind(eren) begeleiden met het schoolwerk. En de leerkrach-

ten, die opeens voor de camera instructie geven en de kinderen op 

afstand zo goed mogelijk proberen te begeleiden.  

 

Net als u zijn wij benieuwd wanneer de scholen weer open gaan.   

Mogelijk starten we maandag 25 januari weer met het onderwijs op 

school.  

Als team hebben we er voor gekozen om de studiedag van  

29 januari te laten vervallen, dit wordt een gewone lesdag. Het voelt 

niet goed om de kinderen gelijk in de eerste week een dag naar huis 

te sturen. 

Wanneer er meer duidelijk wordt over de duur van schoolsluiting zullen 

wij u via Parro informeren. 

 

Hou vol en blijf gezond. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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JARIGEN—GEFELICITEERD! 

4 jan. was Yves jarig 

Nog van harte gefeliciteerd 

 

16 jan.: Stig 

18 jan.: Benthe en Evelien 

19 jan.: Quinn 

20 jan.: Marit en Lucy 

23 jan.: Sacha 

24 jan.:  Ruben en Quinn 

25 jan.: Tess 

26 jan.: Thom 

27 jan.: Vince 

28 jan.: Joanna 

29 jan.: Saar, Milan, Jort en 

              juf Nienke 

  

AGENDA 

Vrijdag 29 januari 

studiedag gaat niet door. Kinderen krijgen gewoon les. 

De week van 8 februari 

Week van de voortgangsgesprekken 

Donderdag 11 februari t/m vrijdag 12 februari 10.00 uur 

Oud papier 

Maandag 15 februari  

Carnaval Les tot 13.00 uur  

Donderdag 18 februari 

1e rapport 

22 t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Helaas zijn er brigadierouders die wegens omstandigheden moeten 

stoppen met hun werkzaamheden als verkeersbrigadier en we weten 

nu al dat aan het eind van dit schooljaar er enkele ouders stoppen. 

Dat betekent dat het brigadieren, wegens te weinig mankracht, hele-

maal zal moeten stoppen TENZIJ.....u denkt:  

• de verkeerssituatie bij het oversteekpunt Concordia/ Kletersteeg is 

wel heel onoverzichtelijk 

• wat nu als de kinderen weer meer zelfstandig naar school fietsen/ 

lopen en het verkeer weer drukker wordt? 

• wat nu als ik een steentje zou kunnen bijdragen aan de veiligheid 

van alle kinderen van De Langenoord? 

• wat nu als ik me eens opgeef voor het brigadieren? 

 

Neem dan alstublieft contact op met 

Angela van Hattum of stuur een mailtje 

naar langenoord@kpoa.nl. Dan zorgen 

wij dat het bij Angela terechtkomt. Ve-

le handen maken nog altijd licht werk, 

wij vertrouwen op uw medewerking.  

 

 

HERHALING - BRIGADIEROUDERS 
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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 

BERICHT VAN BUITENAF 

 

Mini bieb in de voortuin 

Sinds kort hebben ze, op de Kloosterlaan 25 te Hoogland, een mini bieb 

in de voortuin staan.  Zij hopen hiermee het lezen te stimuleren, vooral 

nu de bibliotheken gesloten zijn. 

 

 

 

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


NIEUWS VAN BUITENAF 

 

Hierbij stuur ik u een petitie aan de gemeente Amersfoort, om van de Zevenhuizerstraat z.s.m. een 

30km uur-weg te maken: 

 

 https://petities.nl/petitions/zevenhuizerstraat-veilig-voor-kinderen-in-hoogland-amersfoort?locale=nl 

 

Zevenhuizerstraat veilig voor kinderen in Hoogland/Amersfoort 

De Zevenhuizerstraat is een weg waar kinderen en andere weggebruikers niet veilig zijn. De weg is 

druk en niet ingericht op de veiligheid van fietsers. Dat is al heel lang zo, veel te lang. We willen de 

gemeente Amersfoort laten zien hoe belangrijk we het vinden dat de straat veilig wordt. 

petities.nl  
 
 
Wij zien dagelijks hoe keihard er hier over de straat gera-

cet wordt door auto’s, scooters en motoren. Zeer ge-

vaarlijk, zeker voor kinderen en ouderen. 

Deze petitie willen we zo zoveel mogelijk laten onderte-

kenen. De meeste kinderen van de Langenoord maken 

gebruik van deze weg en hebben er belang bij dat de  

Zevenhuizerstraat veiliger wordt. 

Wilt u daarom deze petitie tekenen? 

 

Alvast hartelijk bedankt  

namens de bewonersgroep Zevenhuizerstraat 

 

https://petities.nl/petitions/zevenhuizerstraat-veilig-voor-kinderen-in-hoogland-amersfoort?locale=nl
https://petities.nl/petitions/zevenhuizerstraat-veilig-voor-kinderen-in-hoogland-amersfoort?locale=nl

