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Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Wat fijn dat we deze week de kinderen weer mochten ontvangen op 

school. Het was een prachtig gezicht om de kinderen maandag op de 

slee of lopend op ons witte schoolplein te zien aankomen. We willen u 

als ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor uw medewerking aan alle 

maatregelen die wij vorige week via Parro met u hebben gedeeld.  

Twee groepen zijn maandag gestart met onderwijs op afstand, dit om-

dat deze leerkrachten i.v.m. code oranje niet naar school konden ko-

men. Gelukkig konden we ook deze kinderen dinsdag weer op school 

verwelkomen. 

De aankomende periode zullen we waarschijnlijk vaker overschakelen 

naar onderwijs op afstand. Dit heeft te maken met de cohorten waar 

wij op dit moment in werken. Wanneer een leerkracht niet kan komen 

is het voor ons niet mogelijk om vervanging te organiseren. We zullen u 

dan vragen uw kind thuis te houden. Waar mogelijk zal het onderwijs 

op afstand er net zo uit zien als in de periode na de kerstvakantie met 

een planning, contactmomenten, vragenhalfuurtjes en contact met 

de leerkracht via Parro. Wanneer de leerkracht door ziekte niet kan 

werken zal dit er iets anders uit zien. 

Vanwege de cohorten kunnen we geen noodopvang verzorgen voor 

kinderen van ouders met vitale beroepen en/of kwetsbare leerlingen. 

Een uitzondering hierop zijn de groepen 7/8 en 8 die momenteel om en 

om naar school gaan en de kinderen uit groep 1/2A, 1/2B en 2/3A om-

dat zij samen een ruimte delen en hierdoor in hetzelfde cohort zitten. 

Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee. Bij 

dit rapport ontvangt u een begeleidende brief, waarmee de bijzonde-

re situatie waarin we nu zitten wordt aangeduid, zodat ook helder is 

hoe het rapport gelezen kan worden. De voortgangsgesprekken zullen 

plaatsvinden na de voorjaarsvakantie. Via Parro ontvangt u een uitno-

diging om u in te tekenen voor een gesprek in Teams. 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 
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JARIGEN—GEFELICITEERD! 

13 febr.: Jordi en Kylan 

14 febr.: Caithlynn 

15 febr.: Tim 

22 febr.: Olivia en Jet 

23 febr.: Cas  

24 febr.: Nikki 

26 febr.: Demi 

2 mrt:  Guus 

5 mrt:  Kirsten 

Maandag 15 februari: Geen carnaval op school en les tot 14.15 uur 

Donderdag 18 februari: 1e rapport 

22 t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie 

De week van 1 maart:  Start van de voortgangsgesprekken 

 

Woensdag 17 maart: Studiedag, alle kinderen vrij 

De krat met gevonden voorwerpen is helemaal vol.  Mist u iets van uw 

kind? Zie onderstaande foto’s.  De spullen die na de voorjaarsvakantie 

niet opgehaald zijn gaan naar een goed doel. 

 

 

 

 

Vesten, 

Jassen 

Bodywar-

mers 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

LET OP: WEGWERKZAAMHEDEN  

Na de voorjaarsvakantie gaat de gemeente beginnen met werkzaam-

heden aan kabels en leidingen in Hoogland, omgeving Berkenlaan. Ze 

gaan starten bij de straten Oude Kerklaan, Kloosterlaan, Leo’s Oord en 

aan de Zevenhuizerstraat.  

Welke hinder ondervindt u van de werkzaamheden? 

Ten tijde van de werkzaamheden zal in de Kloosterlaan en Oude Kerk-

laan één weghelft worden afgesloten. Het is niet mogelijk om auto’s te 

parkeren in de straat ten tijde van de werkzaamheden. Er zullen ver-

keersregelaars aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.  

NIEUW OP SCHOOL 

12 Februari is Maeve ge-

start op school. 

Zij zit in groep 1-2A bij juf 

Steffenie en juf Bernadette.  

 

Wij wensen Maeve veel 

plezier op school. 
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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 

 

Mutsen 

Handschoenen 

Mondkapje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dassen 

Sjaals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broodtrommels 

Doppers 

Bekers  

Helm 

 

 

 

 

 

 

Laarzen 

Gymschoenen 

Pantoffels  

 

 

 

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

