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Schooljaar 2021-2022 

11 februari | nummer 11 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Helaas merken wij dat de besmettingen in de school rondom corona 

oplopen, zowel onder de leerlingen als onder de collega’s. Afgelopen 

maandag en dinsdag waren er zes collega’s afwezig, waarvan vijf met 

corona. We proberen de vervanging zoveel mogelijk intern op te lossen 

omdat er vanuit de invalpool bijna geen vervanging meer beschikbaar 

is. We zijn enorm blij met onze flexibele collega’s die extra willen wer-

ken; ambulant personeel wat we voor de groep kunnen zetten en stu-

denten die willen bijspringen. Helaas is het niet alle dagen gelukt om de 

vervanging rond te krijgen. Om de lasten zoveel mogelijk te verdelen 

en niet iedere keer dezelfde groep naar huis te sturen kan het zo zijn 

dat de leerkracht van uw kind voor de groep van een zieke collega 

staat en wij u vragen uw kind een dag thuis te houden. We willen ook u 

bedanken voor uw medewerking en flexibiliteit in deze uitdagende  

periode. 

Volgende week starten de voortgangsgesprekken. Deze vinden online 

plaats en zijn op uitnodiging van de leerkracht. Mocht u niet zijn uitge-

nodigd maar wel behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u dit bij 

de leerkracht via Parro aangeven. 

Donderdag 24 februari krijgen de kinderen hun rapport mee.  

Op vrijdag 25 februari mogen de kinderen verkleed naar school komen. 

We zullen die dag een modeshow houden en een carnavalsbingo. De 

kinderen zijn deze dag om 13.00 uur uit en kunnen daarna genieten 

van een welverdiende voorjaarsvakantie. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther  

 



 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

11 feb.: Dax 

12 feb.: Maeve 

13 feb.: Jordi 

14 feb.: Caitlynn 

15 feb.: Tim 

21 feb.: Mirte 

22 feb.: Quin, Oliva en Jet 

23 feb.: Cas 

24 feb.: Nikki 
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NIEUW OP SCHOOL 

Volgende week start Sepp 

in groep 1C bij  juf Femke 

en juf Nanda. 

Wij wensen Sepp veel  

plezier op school. 

 

Maandag 31 januari was het de eerste keer dit kalenderjaar dat de MR 

(via Teams) vergaderde. We hebben het onder andere gehad over de 

huidige situatie omtrent Corona en hoe de ouders en leerkrachten dat 

(momenteel) ervaren. Ook zijn we geïnformeerd over de besteding van 

de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden. Hiervan is onder 

andere rekenmateriaal, boeken, muziekinstrumenten, microscopen en 

een skelet aangeschaft. Daarnaast is ook een deel besteed aan 'extra 

handen in de klas'. De vergaderingen voor de rest van dit schooljaar 

zijn ook gepland inclusief de agendapunten die we willen behandelen. 

We vinden het als MR belangrijk om contact met de ouders en verzor-

gers te hebben. Mochten er onderwerpen zijn die u graag besproken 

ziet of ideeën hebben kunt u altijd een van de MR leden aanspreken of 

een e-mail sturen naar mrdelangenoord@kpoa.nl. Het is ook altijd mo-

gelijk om een MR vergadering bij te wonen. De volgende staat ge-

pland op 21 maart om 19:00. 

MR 

BAKCHALLENGE DE LANGENOORD 

 

 

AGENDA 

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 

mailto:mrdelangenoord@kpoa.nl
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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 

 

Wauw! Wat veel koekjesbakkers heeft de  

Langenoord. We hebben veel foto's ont-

vangen waarin koekjes, taarten, huisjes en 

zelfs paardenkoekjes op stonden. Een win-

naar uitkiezen was dan ook een zware 

taak... Daarom niet 1, niet 2, maar 3 win-

naars gekozen.  

De gelukkige koekjesbakkers van de  

Langenoord zijn geworden;  

Ayse Sayra (onderbouw),  

Nick (middenbouw) en  

Vince (bovenbouw). 

Heel veel bakplezier gewenst met jullie ge-

personaliseerde schort en bakmuts van 

AmarinsB.nl!  (de website van Amarins uit 

groep 8) 

CANAVAL  DE WINNAARS ZIJN……………. 

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

