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Schooljaar 2021-2022 

28 januari | nummer 10 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten om de quarantaine-

regels te versoepelen. Dit betekent dat een klas niet meer in quarantai-

ne hoeft als er drie of meer besmettingen zijn. Ook hoeft een leerling 

die geen klachten heeft niet meer in quarantaine na contact met een 

besmet persoon. We zijn als school erg blij met deze versoepelingen, 

het was fijn om woensdag de meeste kinderen weer op school te heb-

ben. 

Wel willen wij u vragen de gezondheid van uw kind goed in de gaten 

te blijven houden. Wanneer uw kind milde klachten heeft neemt u een 

zelftest af bij uw kind. Wanneer deze positief is gaat uw kind naar de 

GGD-teststraat en blijft uw kind thuis. Met een negatieve zelftest mag 

uw kind naar school, het dringende advies is wel om bij klachten dage-

lijks een zelftest te doen. 

Op dit moment worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO 

afgenomen. Deze toetsen meten wat er over een langere periode is 

geleerd en toegepast kan worden. Wij vinden het belangrijk om deze 

toetsen af te nemen, omdat het ons helpt een zo volledig mogelijk 

beeld te krijgen van waar de groep en de individuele kinderen staan 

en wij zo goed weten wat er in de komende periode nodig is. De resul-

taten hiervan worden meegegeven bij het rapport op 24 februari. 

In de week van 14 februari vinden de voortgangsgesprekken plaats. 

Deze gesprekken vinden online plaats en zijn op uitnodiging van de 

leerkracht. Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen maar toch 

de behoefte heeft om de leerkracht te spreken kunt u dit via Parro  

aangeven. 

 

We wensen u een fijn weekend. 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther  

 



 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

28 jan.: Joanna 

29 jan.: Milan, Jort en  

             juf Nienke 

3 feb.: Maelynn 

7 feb.: Feline 

9 feb.: Naomi en Fleur 

10 feb.: Rozemarijn,  

              Lorenzo, Beau en  

              Brody 

11 feb.: Dax 
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NIEUW OP SCHOOL 

De volgende kinderen  

zijn op school gestart in 

groep 1C bij juf Femke en  

juf Nanda:  

Tessa, Cas en Hidde 

Lorenzo  is gestart in  

groep 8 bij  juf Colinda 

Wij wensen jullie veel plezier 

op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hé feestneuzen! 

 

Op vrijdag 25 februari staat carnaval op school in onze agenda.  

 

 

Door de coronamaatregelen, mogen we helaas nog niet met elkaar 

door de school heen hossen, en dat is juist waar De Langenoord zo 

goed in is...  

Vandaar dat we besloten hebben om carnaval dit jaar extra vaak te 

vieren! 

 

Op vrijdag 25 februari is het alvast even oefenen en opwarmen. Je 

mag die dag verkleed naar school komen. 

We houden in de klassen een modeshow en doen een carnavalsbingo. 

We zijn om 13.00 uur uit, zodat je jezelf vast kan opladen voor de  

carnavalsfietstocht van de Eemschuumers in het weekend.   

 

En dan in de zomer, op vrijdag 24 juni, doen we het gewoon nog eens 

dunnetjes over! Zomercarnaval!  

Tegen die tijd verwachten we in een lange polonaise over het plein te 

kunnen gaan. Zin in!  

 

"En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal,  

we vieren twee keer carnaval!" 

CANAVAL 2022 

AGENDA 

 

Donderdag 10 februari: Oud papier 

De week van 14 februari: Aanvang voortgangsgesprekken  

Donderdag 24 februari: Rapport mee 

Vrijdag 25 februari: Carnaval, Alle kinderen 13.00 uur vrij 

28 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

Woensdag 16 maart: Studiedag. Alle kinderen vrij 
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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 

In de groepen 1-2A. 1-2B en 1C  zijn ze gestart met een nieuw thema 

over robots en uitvindingen. Ze zijn begonnen met een woordweb, wat 

weten we al? Wat willen we nog leren? Wat zit er allemaal aan een 

robot? Hoe kunnen we zelf een robot maken? Prachtige robots zijn er al 

geknutseld en met constructiematerialen ontstaan ook mooie robot-

ontwerpen. Zie foto’s. 

In de groepen 4 en 4-5 zijn ze gestart met een nieuw thema 

van Blink: Sterke Verhalen. Ze hebben het over het oude 

Egypte, de Middeleeuwen en over schilderijen van vroeger 

die een verhaal vertellen. 

CANAVAL  

NIEUWE THEMA’S IN DE GROEPEN 

WERKZAAMHEDEN IN DE KERKLAAN 

De werkzaamheden in de Kerklaan zijn uitgesteld. De planning is nu 

eind februari/begin maart. Dit is onder voorbehoud. 

Wij houden u op de hoogte. 

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

