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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We kijken terug op een geslaagde week.  

Maandag zijn we gestart met een koffie-uurtje. Bart heeft een korte pre-

sentatie gegeven over Blink,  onze nieuwe methode om de zaakvakken 

geïntegreerd aan te bieden.  

Woensdag waren de kinderen vrij en hadden wij een studiedag. Het 

thema deze dag was zicht op ontwikkeling. De collega’s van de  

groepen 1 en 2 hebben een training gehad over Kijk beredeneerd  

aanbod. Dit is een middel om ons aanbod nog beter af te stemmen op 

de ontwikkeling van de kinderen.  

De collega’s uit de groepen 3 t/m 8 zijn aan de slag gegaan met Focus 

PO. Dit is een onderwijsplansysteem dat ondersteunt bij opbrengstge-

richt en passend onderwijs. We hebben gekeken naar de opbrengsten 

op schoolniveau. 

Vandaag deden we mee aan de Open Dag, we hebben enorm veel 

ouders en kinderen mogen ontvangen die een rondleiding hebben  

gekregen van kinderen uit groep 8. 

 

Inmiddels is het thema Circus al goed zichtbaar in de school. Volgende 

week zullen we het 35-jarig jubileum van de school vieren met Circus 

Tadaa. Verderop in de Lange Oortjes leest u hier meer over. We hopen 

u allemaal bij de circusvoorstelling te zien. 

Vandaag is de laatste werkdag van Esther, zij gaat genieten van haar 

zwangerschapsverlof en zal na de zomervakantie weer aan het werk 

gaan. Ronald start aanstaande maandag.  

Maandag starten ook de werkzaamheden aan de Kerklaan, verderop 

in de Lange Oortjes en in de bijlage leest u hier meer over. 

 

We wensen u een fijn zonnig weekend. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Esther 

 



 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

18 mrt: Amber 

19 mrt:  Leon 

20 mrt: juf Femke 

21 mrt: Gijs en Sammie 

24 mrt: Daan 

27 mrt: Joy 

28 mrt: Tijn 

30 mrt: Tygo en Isis en  

             meester Ronald 

31 mrt: Tess, Tom, Taeke  

              en Kuba 

1 apr.: Nora en Lynn 
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NIEUW OP SCHOOL 

Jop en Sam zijn gestart in 

groep 1C bij  juf Femke en 

juf Nanda. 

Wij wensen Jop en Sam  

veel  plezier op school. 

 

 

Chantal heeft in de vorige Lange Oortjes aangegeven dat zij De  

Langenoord helaas gaat verlaten. We hebben de vacature voor 

teamleider intern uitgezet binnen KPOA, dit heeft helaas niet tot een 

match geleid. Dit betekent dat we de vacature extern gaan uitzetten. 

Omdat we de sollicitanten de tijd willen geven om te reageren en  

omdat zij te maken hebben met een opzegtermijn kiezen we ervoor de 

vacature na de zomervakantie te vervullen. Chantal zal tot de zomer-

vakantie op de Langenoord blijven, hier zijn we erg blij mee! 

VACATURE TEAMLEIDER 

LUIZENCONTROLE 

 

Vrijdag 25 maart gaan we een fantastische lustrumdag beleven met 

circus Tadaa! Overdag gaan we oefenen met circus circuits en van 

14:00-15:00 uur wordt er een voorstelling gegeven.  

De kinderen zijn die dag dus wat later uit, maar we hebben goed 

nieuws, want u bent met twee personen per kind van harte welkom om 

deze voorstelling bij te wonen. Bij mooi weer en als we de voorspellin-

gen mogen geloven, is dat het geval, kunnen we dit lekker buiten 

doen. Mocht het toch slechter weer zijn, dan hebben we de sporthal 

als alternatieve locatie gevonden. 

We kunnen u garanderen dat het 

een waar spektakel gaat worden. 

Komt dat zien! 

TADAA 

 

Woensdag 23 maart vanaf 8:30 uur zal er sinds hele lange tijd weer  

luizencontrole zijn! Mocht uw kind afwezig zijn, wilt u dan thuis zelf een  

luizencontrole doen.  

Het advies is om deze dag geen gel in het haar  van uw zoon/dochter 

doen. 

Dank u wel. 
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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 

Woensdag 23 maart: Luizencontrole 

 

Donderdagavond 24 maart van 20.00—22.00 uur:  

informatieavond voor alle hulpouders bij circus tadaa! 

 

Vrijdag 25 maart: 35-jarig lusturm van de Langenoord, Circus tadaa! 

                               14.00-15.00 uur: Voorstelling voor alle ouders 

                               15.00 uur: einde schooldag 

 

Woensdag 30 maart: Grote rekendag 

 

Dinsdag 5 april: Nationale buitenslesdag 

NIEUWS VAN BUITENAF 

WEGWERKZAAMHEDEN KERKLAAN 

Familieviering 19 maart 19.00 uur in de Sint Martinuskerk 

 

Hallo allemaal, wisten jullie al dat het vrijdag 18 maart Nationale  

Pannenkoekdag is?! Op zaterdagavond 19 maart om 19.00 uur is er in 

de Sint Martinuskerk een Familieviering waarbij we het over vasten en  

pannenkoeken gaan hebben. Ook het Jeugdkoor is er met een heus 

pannenkoeklied! Na de viering eten en drinken we nog wat! Wat?  

Een pannenkoek natuurlijk! We hopen jullie te zien! 

 

Groetjes van de werkgroep Familieviering  

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om 

twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt per direct. 

Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.  

GEWIJZIGD TESTBELEID 

AGENDA 

 

Aankomende maandag starten de wegwerkzaamheden aan de  

Kerklaan. In de bijlage leest u hier meer over.  

We willen u vragen vanaf maandag via de achterkant van de school 

te komen en zoveel mogelijk op de fiets of lopend. 

Let op: Kloosterlaan is éénrichtingsverkeer geworden! 

 

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

