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Schooljaar 2020-2021 

5 maart | nummer 12 
Kbs De Langenoord 

Beste/ Lieve ouder(s)/ verzorger(s) van de Langenoord,  

 

Na vier hele mooie en leerzame jaren zal ik eind april afscheid nemen 

van De Langenoord. 

Vanaf 1 mei zal ik werkzaam zijn, als onderwijsondersteuner, bij Samen-

werkingsverband de Eem.  

In deze rol wil en kan ik mijn missie, om voor ieder kind passend onder-

wijs nabij te realiseren, verder verspreiden. Ik kijk hier erg naar uit! 

Naast het blije gevoel, is ook het besef dat ik afscheid ga nemen van 

een hele fijne en mooie werkplek. En daarmee ook afscheid neem van 

mijn fijne collega's en jullie als ouders. Een plek waar ik heel veel heb 

mogen leren, nog steeds geniet en dus ook ga missen! 

De aankomende twee maanden ben ik op dinsdag en donderdag op 

school en hoop ik jullie te zien en/ of te spreken op het plein. Mocht je 

de behoefte hebben, schroom dan niet om te bellen. Altijd welkom 

(ook op afstand in deze bijzondere tijd)! 

 

Met vriendelijke groet, Lotte van Middelaar 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Afgelopen week zijn we gestart met de voortgangsgesprekken. Fijn om 

u via Teams weer even te zien en spreken. 

Dinsdag 9 maart om 13.15 uur staat er een koffie uurtje gepland. Eerder 

dit schooljaar hebben wij het koffie uurtje afgelast i.v.m. de corona-

maatregelen. Deze keer willen we het wel graag door laten gaan om-

dat we het belangrijk vinden om u te blijven ontmoeten, juist in deze 

tijd. Het koffie uurtje zal online plaatsvinden via teams. Mocht u hierbij 

aan willen sluiten dan horen wij dat graag voor dinsdag 12.00 uur via  

langenoord@kpoa.nl en zullen wij u de link sturen. Wij  zullen met elkaar 

in gesprek gaan over het onderwijs in deze tijd. We zijn benieuwd hoe u 

dit als ouder/verzorger ervaart en of u nog ideeën ter verbetering 

heeft.  

Hartelijke groet, 

Namens het team, Chantal van der Meer en Esther Kamer 

mailto:langenoord@kpoa.nl
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JARIGEN   GEFELICITEERD! 

5 mrt:  Kirsten 

6 mrt:  Tim 

11 mrt: Jurre en Lucas 

13 mrt: Julia, Indy en Robin 

14 mrt: Sofie 

15 mrt: Norah 

16 mrt: Ben en Juf Peet 

18 mrt: Amber en Joep 

19 mrt: Leon 

 

 

 

Graag herhalen wij nog een keer de gespreide breng- en haaltijden. 

Wij merken dat sommige kinderen ruim op tijd naar school komen en 

voor een dichte deur staan te wachten. Ook merken wij dat sommige 

ouders/verzorgers erg vroeg op school komen om hun kind op te halen 

en onnodig lang voor de school moeten wachten. 

 

Groep 6, 6-7, 7 en 8 komen tussen 8:20 en 8:25 uur naar school, waar-

van in ieder geval de kinderen uit de groepen 7 en 8 zelfstandig naar 

school komen en gaan om 14:10 uur direct naar huis. Al deze leerlingen 

komen via de achteringang van de school naar binnen, de groep van 

Wilber gaat via de deur van zijn lokaal naar binnen 

 

Groep 1-2A, 1-2B en 2-3B komen tussen 8:25-8:30 uur naar school via 

het voorplein en gaan om 14:20 uur naar huis via het voorplein,  

 

Groep 2-3A komt tussen 8:25-8:30 uur via het achterplein naar school 

en gaat ook naar huis vanaf het achterplein. 

 

Groep 3-4, 4-5 en 5 komt tussen 8:35 en 8:40 uur naar school en gaat 

om 14:15 uur naar huis. Deze leerlingen komen en gaan allen via de 

tussendeur naar binnen en naar buiten. 

HERHALING BRENG– EN HAALTIJDEN 

 

 

 

 

VERKEERSVEILIGHEID 

NIEUW OP SCHOOL 

Mirte is op school gestart. 

9 maart start Eva op 

school.  

Mirte en Eva zitten in groep 

1-2A bij juf Steffenie en  

juf Bernadette.  

 

Wij wensen ze veel plezier 

op school. 

 

Op dit moment ontstaan er gevaarlijke 

situaties door het te drukke verkeer en 

de wegwerkzaamheden aan de  

Zevenhuizerstraat,  Oude Kerklaan, 

Kloosterlaan en Kerklaan. 

Veel kinderen komen lopend of met 

de fiets naar school, heel fijn!  

Ook worden er veel kinderen ge-

bracht met de auto.  

We vragen u dringend, als het noodzakelijk is om met de auto te ko-

men, deze te parkeren op de parkeerplaats van Concordia, de Gloei-

ende Gerrit of bij de kerk en het laatste stukje te lopen. Op deze ma-

nier kan iedereen veilig naar school komen. Wij vragen uw begrip en 

uw medewerking hiervoor. 
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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 

 

Vanaf volgende week dinsdag 

zullen de studenten van de  

MBO sportacademie buiten les-

sen verzorgen aan de groepen 3-

4 t/m 8. We vragen de kinderen 

op dinsdag kleding aan te trek-

ken waarin zij zich goed kunnen 

bewegen.  

 

Dinsdag 9 maart:  13.15 uur: Koffie-uurtje via teams 

Donderdag 11 maart : Oud papier 

Woensdag 17 maart: Studiedag. Alle kinderen vrij 

 

 

AGENDA 

CONTROLEREN HOOFDLUIS 

BUITEN SPORTEN I.S.M. MBO STUDENTEN 

Door de corona-maatregelen kunnen de kinderen niet op school ge-

controleerd worden op hoofdluis. Wij willen hoofdluis graag voorko-

men, daarom is het belangrijk om regelmatig te controleren.  

Hierbij het vriendelijke verzoek om uw zoon/dochter geregeld zelf te 

controleren zodat wij in school geen verspreiding krijgen. 

U kunt kinderen controleren door goed tussen de haren te kijken, voor-

al achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn ongeveer 3 millime-

ter groot en ze bewegen. Als u grijswitte puntjes ziet die aan de haren 

vastgeplakt zijn, is er mogelijk sprake van hoofdluis. Dit zijn de eitjes van 

de hoofdluis, neten.  

 

 

 

 

 

Voor meer informatie zie:  Video hoofdluis herkennen | RIVM  

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://www.rivm.nl/hoofdluis/video-hoofdluis-herkennen

