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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen woensdag hadden wij een online studiedag. ’s Ochtends 

zijn alle leerkrachten aan de slag gegaan met het analyseren van de 

toetsresultaten en observaties van de kinderen in hun groep. Door dit 

op groepsniveau te analyseren kunnen we ons handelen zo goed mo-

gelijk afstemmen op de individuele kinderen en de groep, zodat we de 

gestelde doelen en ambities kunnen bereiken. De vragen die we ons-

zelf continu stellen zijn: Doen we de goede dingen?  

Doen we de dingen goed? Hebben we de doelen gehaald? 

’s Middags hebben we dit aan elkaar gepresenteerd en gedeeld waar 

we trots op zijn en waar we de komende periode mee aan de slag 

gaan. Ook hebben we ’s middags een presentatie gehad over drie 

methodes voor begrijpend en technisch lezen. Komend schooljaar zul-

len we starten met een nieuwe methode, de aankomende periode 

zullen de leerkrachten verschillende proeflessen geven. 

Vorige week dinsdag was er een koffie uurtje. Met de zeven ouders/

verzorgers die zich hadden aangemeld hebben we ervaringen uitge-

wisseld over het onderwijs in deze tijd. Wij vonden het erg fijn om deze 

ouders/verzorgers te spreken. Wij realiseren ons dat wij u in deze tijd 

minder spreken en dat sommige ouders/verzorgers Esther nog hele-

maal niet hebben ontmoet. We zullen op korte termijn weer een koffie 

uurtje organiseren, zodat we u nogmaals de gelegenheid geven om 

ons te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast willen we 

aangeven dat u bij vragen, opmerkingen of behoefte aan contact 

altijd telefonisch contact met ons kan opnemen. 

Naar aanleiding van de feedback die wij tijdens het koffie uurtje heb-

ben ontvangen hebben wij besloten de haal- en brengtijden aan te 

passen. Vanaf aankomende maandag zetten wij om 8.15 uur alle drie 

de deuren open.  
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JARIGEN   GEFELICITEERD! 

19 mrt: Leon 

20 mrt: Juf Femke 

21 mrt: Gijs en Sammie 

24 mrt: Daan 

27 mrt: Joy 

28 mrt: Jack en Tijn 

30 mrt: Tygo, Isis en Jailey 

31 mrt: Tess, Tom en Taeke 

1 april: Nora en Lynn 

 

 

Alle kinderen kunnen tussen 8.15 en 8.30 uur via de deur die zij nu ook 

gebruiken naar binnen. Op deze manier kunnen broertjes/zusjes of kin-

deren uit de buurt tegelijk naar school worden gebracht. Om 14.10 uur 

gaan de kinderen uit groep 1-2a, 1-2b, 2-3a en  

2-3b naar huis. Om 14.15 uur gaan de groepen 3-4 t/m 8 naar huis. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u 

een fijn weekend. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 

 

 

 

 

HALEN EN BRENGEN 

NIEUW OP SCHOOL 

Koen is 15 maart bij ons op 

school  gestart. 

 

Koen zit in groep 7 bij  

juf Nienke. 

 

Wij wensen Koen veel ple-

zier op school. 

 

Groep 6, 6-7, 7 en 8 komen tussen 8:15 en 8:30 uur naar school, waar-

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

school komen en om 14:15 uur direct naar huis gaan. 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 8:15 en 8:30 uur naar school 

via het voorplein en gaan om 14:10 uur naar huis via het voorplein. 

 

Groep 2-3A komt tussen 8:15 en 8:30 uur via het achterplein naar 

school en gaat ook naar huis vanaf het achterplein om 14:10 uur. 

 

Groep 3-4, 4-5 en 5 komt tussen 8:15 en 8:30 uur naar school en gaat 

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

achterplein en de tussendeur naar binnen en naar buiten. 

 

 

 

 

 

VERVOLG VOORWOORD 
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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 

Aan de ouders van groep 3 leerlingen, 

Aanstaande woensdag (24 maart 19:30 – 21:00) is het gratis webinar 

voor ouders van groep 3-leerlingen met praktische tips over samen le-

zen, oefenen met lezen, en vooral: hoe zorg je ervoor dat kinderen le-

zen leuk (blijven) vinden? 

Hier kunnen ouders zich aanmelden: 

https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/agenda/Webinar-

lerenlezengroep3.html 
 

Reminder: De boekenbingokaarten uit de leestasjes van de bieb 

kunnen ingeleverd worden op school! 

Donderdag 1 april: Paasviering 

Vrijdag 2 april: Goede vrijdag: alle kinderen vrij 

Maandag 5 april: Tweede Paasdag: alle kinderen vrij 

AGENDA 

WEBINAR LEREN LEZEN GROEP 3  

 Vanaf eind maart tot en met april 2021 worden er werkzaamheden in 

de Kerklaan uitgevoerd door Stedin en Vitens. De huidige gas– en  

waterleidingen en elektriciteitskabels zijn verouderd en aan vervanging 

toe.  

 De werkzaamheden vinden plaats op één weghelft,  

er blijft dus altijd een weghelft vrij voor verkeer. 

 Het is niet mogelijk om tijdens de werkzaamheden te parkeren in de 

straat. U wordt verzocht uw auto elders te parkeren. 

WERKZAAMHEDEN KERKLAAN 

Verkiezingen op de Langenoord 

Een aantal groepen van de Langenoord 

hebben deze week les gehad over de 

verkiezingen. Hierbij werd er eerst digitaal 

een peiling uitgevoerd, informatie over de 

13 grootste partijen ingewonnen, de ver-

kiezingsuitzending van het Jeugdjournaal 

gekeken en tenslotte een kinderstemwijzer 

ingevuld. Toen kon er gestemd worden. 

Na inlevering van hun stempas, kregen ze 

een stembiljet en kon er vervolgens ano-

niem gestemd worden in een speciaal 

stemhokje. 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekeemland.nl%2FActueel%2Fagenda%2FWebinar-lerenlezengroep3.html&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C0383710de016475afa5d08d8eaa5afd8%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekeemland.nl%2FActueel%2Fagenda%2FWebinar-lerenlezengroep3.html&data=04%7C01%7Cr.roest%40kpoa.nl%7C0383710de016475afa5d08d8eaa5afd8%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637
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Beste ouders, 

 

Vorig jaar vierden we Koningsdag thuis vanwege het coronavirus. Geen ponyrijden, geen 

springkussens en geen kleedjesmarkt op het terrein aan de Engweg in Hoogland. Nu zijn gro-

te evenementen helaas nog steeds niet mogelijk. Maar we maken van Koningsdag 2021 

toch een mooie feestdag! Daarom heeft het Oranjecomité Hoogland leuke coronaproof 

activiteiten bedacht. Een van die activiteiten is een Kunst en Kleurwedstrijd voor kinderen én 

ouders. En… je kunt er ook nog mooie prijzen mee winnen! 

 

Kunst en Kleur Wedstrijd 

Hou je van kleuren en stiften? Download dan een van de twee kleurplaten van onze websi-

te en kleur die zo mooi mogelijk in (0 t/m 12 jaar). Knip, plak, teken of schilder je liever zelf 

iets? Dan mag je ook een eigen kunstwerk maken op A4, hoe oud je ook bent. Dus ook je 

ouders of je grote broer of zus kunnen een kunstwerk maken! We hebben mooie prijzen voor 

verschillende leeftijdscategorieën. 

 

Als je hier op school zit, dan kun je jouw kleurplaat of kunstwerk inleveren in de speciale 

Kunst en Kleur Wedstrijd doos op school. Ouders, broers of zussen kunnen hun kunstwerk op-

sturen naar of in de brievenbus doen bij Pastorielaan 10, 3828 EV in Hoogland.  

Inleveren kan tot en met dinsdag 20 april 2021. 

 

Hart onder de riem 

Vergeet niet om een wens op je kleurplaat of kunstwerk 

te zetten. Na Koningsdag geven we alle ingeleverde 

kleurplaten en kunstwerken namelijk weg aan mensen 

die wel een  

hart onder de riem kunnen gebruiken. Dat doen we in 

samenwerking met De Zonnebloem en Sint Martinus-

kerk. 

 

Meer informatie en downloaden van de kleurplaten 

kan via www.oranjecomitehoogland.nl/kleurwedstrijd 

 

 

De kleurplaat 1 en kleurplaat 2 zitten 

in de bijlagen van deze Lange Oortjes. 

 

 

NIEUWS VAN HET ORANJECOMITÉ HOOGLAND 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oranjecomitehoogland.nl%2Fkleurwedstrijd&data=04%7C01%7Clangenoord%40kpoa.nl%7Ce0b971e3d15d4f17ad9108d8e94d6d26%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637515866940774676%7CUnknown%7CTW
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oranjecomitehoogland.nl%2Fkleurwedstrijd&data=04%7C01%7Clangenoord%40kpoa.nl%7Ce0b971e3d15d4f17ad9108d8e94d6d26%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637515866940784631%7CUnknown%7CTW

