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Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

Op de eerste plaats willen wij u allen hartelijk danken voor uw mede-

werking, positiviteit en steun die wij ontvangen in het realiseren van het 

onderwijs op afstand. Echt hartverwarmend alle mooie acties en reac-

ties. Het is voor niemand een makkelijke situatie, die we alleen maar 

doorkomen door goed voor onszelf en onze naasten te zorgen en ons 

te houden aan de voorgeschreven regels. 

 

Vorige week hebben wij u gemeld dat er een gezin mogelijk besmet is 

met het coronavirus. Helaas hebben wij meerdere berichten gekregen 

van mensen met ziekteverschijnselen. Vanuit de informatie die wij krij-

gen blijkt dat er geen vastgestelde gevallen van coronabesmetting 

zijn. 

 

Alle leerkrachten hebben een leerpakket voor thuis samengesteld, zo-

dat kinderen thuis aan het werk kunnen met het schoolwerk. Wij begrij-

pen heel goed dat dit niet voor ieder kind en niet in elke situatie even 

makkelijk is. Dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur sturen de leerkrachten 

via Parro u een bericht. Ook hebben veel leerkrachten contact met de 

kinderen. Samen zijn we op zoek naar wat het prettigst werkt voor ie-

dereen. 

 

Als u alsnog gebruik wilt maken van opvang omdat u het thuis niet ge-

regeld krijgt en beide werkzaam bent in één van de vitale beroepen, 

dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

Het Lange Oortje zal tijdens de schoolsluiting wekelijks verschijnen  in 

plaats van tweewekelijks. Als er tussentijds nieuws is dat niet kan wach-

ten, dan berichten wij u uiteraard via Parro. Dagelijks zijn wij telefonisch 

bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en natuurlijk zijn wij bereikbaar via 

het algemene emailadres van de Langenoord. 

 

Wij wensen u veel wijsheid, mede namens het team, 

 

Chantal van der meer en Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

21 maart:  Gijs en Sammie 

24 maart:  Daan 

27 maart:  Joy 

 

 

GEFELICITEERD  

JURRE, BEN EN AMBER. 

 

Jurre, Ben en Amber zijn in 

maart 4 jaar geworden.  

Wij hopen dat ze snel op 

school kunnen starten. 

 

* Amber komt in  

   groep 1-2A  

   bij juf Simone en  

   juf Bernadette 

* Ben in groep 1-2B bij  

   juf Ilse en juf Suzanne 

* Jurre  in groep 1-2C  

   bij juf Mirelle en  

   juf Lisette 

Wij wensen jullie binnen-

kort veel plezier op 

school. 

 

 

 

Vorig jaar heeft Linda (student Pedagogiek) een onderzoek gedaan 

wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling op de Langenoord. In 

gesprek met kinderen, ouders, leerkrachten en directie zijn daar be-

paalde aanbevelingen uit voort gekomen. Op dit moment werken wij 

op school met de methode Goed gedaan. Deze methode is verou-

derd. Vandaar dat wij vanuit de kwaliteitskring sociaal-emotionele ont-

wikkeling bezig zijn geweest met het onderzoeken van de aanschaf 

van een nieuwe methode. Dit was ook een aanbeveling vanuit het on-

derzoek van Linda. Op dit moment zitten we in de fase van het probe-

ren van verschillende methoden in de klas. U begrijpt dat door de slui-

ting van de scholen dit op dit moment niet mogelijk is. We zullen zodra 

de scholen weer opengaan extra aandacht besteden aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling, omdat het ondanks de sluiting belangrijk is 

dat de groep een groep blijft. Eén van de methoden die wij op school 

aan het proberen zijn is: Kwink. Kwink heeft speciaal voor de scholen-

sluiting een aantal lessen gemaakt die u thuis kunt doen.  

Hieronder een stukje van Kwink en waar u de lessen kunt vinden:  

 

Kwink voor thuis 

Leuk nieuws! We hebben drie speciale 

lessen Kwink voor thuis gemaakt.  

Thema: herkennen van lichaamstaal. De 

lessen zijn voor kinderen van 4 tot 7, 7 tot 

10 en 10 tot 12 jaar. Ze komen nog deze 

week op de homepage van 

www.kwinkopschool.nl. We bieden per 

leeftijdsgroep een animatie en acht doe-

opdrachten voor thuis. 

Op een later moment zullen we verder 

gaan met ons onderzoek op school. We 

houden u op de hoogte en zullen u be-

richten zodra er een methode of metho-

diek gekozen is.  

 

 

 

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 

https://kwintessens.us4.list-manage.com/track/click?u=f3345ad59ad82c777f1dc0d66&id=09d67305f7&e=30690ab422
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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 

Er wordt goed gewerkt door alle kinderen. In sommige groepen kunnen  

kinderen diverse opdrachten kiezen. Een daarvan is: Post 

De brievenbus op school zit vol met post voor de leerkrachten. Wat 

ontzettend leuk om post te ontvangen van jullie. 

Dank je wel.  

 

GEWELDIG KINDEREN  

Wat gaat er niet door: 

 1 april: Schoolfotograaf 

 7 april: Inspiratieavond SWV de Eem in de Flint 

 15 en 16 april: Centrale eindtoets groep 8 

 17 april: Koningsspelen 

 In april : Grote Rekendag 

De meivakantie is van 27 april t/m 5 mei 2020 

De volgende Lange Oortje ontvangt u vrijdag 27 maart 2020 

AGENDA: 

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

