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Schooljaar 2019-2020 

27 maart | nummer 14 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

Inmiddels is de school twee weken gesloten. Wij kunnen u zeggen dat 

wij de kinderen en natuurlijk ook u vreselijk missen! Op afstand kunnen 

we ontzettend veel regelen met elkaar, maar er gaat niets boven het 

echte contact. Wij zien een enorme inzet en betrokkenheid voor het 

schoolwerk. Het vraagt ook veel van u om de kinderen te begeleiden 

naast uw eigen werkzaamheden. Petje af voor iedereen! 

 

Een aantal collega’s heeft geëxperimenteerd met videogesprekken 

voeren met de kinderen. Van beide kanten wordt dit contact als heel 

waardevol ervaren. Alle leerkrachten gaan in ieder geval één keer in 

de twee weken een videogesprekje voeren met de kinderen. Het gaat 

om het contact tussen kind en leerkracht. De oudere kinderen zullen 

dit zelfstandig kunnen, voor de jongere kinderen is het fijn als u in de 

buurt bent om een helpende hand te bieden. Via Parro krijgt u een 

uitnodiging om in te tekenen. 
 

Om het onderwijs op afstand verder te kunnen ontwikkelen is het nodig 

dat alle kinderen in onze digitale leeromgeving een eigen account 

krijgen. In de bestaande accounts moeten wachtwoorden worden 

gewijzigd. Via Parro krijgt u daarvoor een instructie. 

 

Het team werkt knetterhard om het onderwijs op afstand te realiseren, 

vaak ook naast de begeleiding van eigen kinderen. Ook de andere 

werkzaamheden gaan op afstand door. Onze dagelijkse briefing doen 

we via een videogesprek, we overleggen op afstand en werken met 

elkaar verder aan de schoolontwikkeling. Met elkaar zoeken we naar 

wat werkt, leren nieuwe dingen en we missen elkaar net als jullie! Het is 

nu afwachten welke maatregelen gaan gelden voor het onderwijs 

vanaf 7 april. Volgende week verschijnt er een nieuw Lange Oortje en 

als er eerder nieuws is, dan sturen wij u een bericht via Parro. 

 

Hartelijke groet, namens het team, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

 

 

 



2 

JARIGEN - GEFELICITEERD! 

27 maart: Joy 

28 maart: Jack en Tijn 

30 maart: Isis en Jailey 

31 maart: Tess, Tom en Taeke 

1 april:  Nora en Lynn 

3 april:  Levi, Felicia en Jinthe 

 

 

Ha toppers, 

Het is jullie gelukt! Meer dan 60 koeien, ruim over de 100! Prachtig om 

te zien dat we op afstand met elkaar als toch een soort van één zijn! 

Dat maakt alle juffen en meesters super trots. Geniet van jullie verdien-

de weekend! 

KOELAGE 

AGENDA 

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 

26-29 mei: Avondvier-

Daagse 

 

 

De meivakantie is van  

27 april t/m 5 mei 2020 

De volgende Lange Oor-

tje ontvangt u vrijdag  

3 april 2020 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

