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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Aankomende vrijdag zijn de kinderen vrij, vandaar dat u het Lange 

Oortjes vandaag ontvangt. Morgen vieren we gezellig Pasen met el-

kaar op school. 

Het zwangerschapsverlof van Simone zit er weer op, zij is afgelopen 

maandag weer begonnen in groep 1/2a. Welkom terug Simone! 

 

We willen u allemaal bedanken voor uw flexibiliteit de afgelopen perio-

de. Het is voor ons op dit moment niet mogelijk om vervanging te or-

ganiseren wanneer een leerkracht afwezig is, omdat wij ons moeten 

houden aan de vaste cohorten. We proberen dit waar mogelijk op te 

lossen met duo collega’s;  Wanneer dit niet lukt schakelen wij over 

naar onderwijs op afstand voor een dag of dagdeel. We realiseren ons 

dat dit iets van u als ouder/verzorger vraagt. 

Zoals in de vorige Lange Oortjes is aangegeven, organiseren wij bin-

nenkort weer een koffie uurtje. Juist in deze tijd vinden we het fijn om 

met elkaar ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom om op 

maandag 19 april om 10.00 uur met ons online koffie te drinken. Mocht 

u hierbij aan willen sluiten dan horen wij dat graag voor vrijdag 16 april 

12.00 uur via langenoord@kpoa.nl en zullen wij u de link sturen.  

We wensen u een fijn lang paasweekend. 

Hartelijke groet, Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 

Toestemming contactgegevens GGD 

Op het moment dat er een leerling of leerkracht positief getest is op het 

coronavirus hebben wij altijd contact met de GGD en zullen wij u uiter-

aard via Parro informeren. De hele groep wordt bij een positief geteste 

leerling of leerkracht aangemerkt als nauw contact en moet dan in 

thuisquarantaine. De GGD zal in dit geval contactonderzoek doen. Hier-

voor hebben zij uw contactgegevens nodig. Wanneer u er bezwaar te-

gen heeft dat wij uw telefoonnummer en emailadres delen met de 

GGD, horen wij dit graag voor woensdag 7 april op  

langenoord@kpoa.nl.  
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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 

Vorige week heeft Maud uit  

groep 2-3A, het eerste exemplaar 

van het boek ‘Een blinde kleuter 

in de groep’ mogen ontvangen.  

Dit boek is geschreven door  

Hanneke (begeleider vanuit Barti-

méus). Maud is in dit boek een 

grote inspiratie geweest.  

Ook staan er prachtige foto’s in. 

Wij zijn super trots op Maud!  

 

Donderdag 8 april: Oud papier 

Dinsdag 20 april: Centrale eindtoets, groep 8 leerlingen 

Woensdag 21 april:  Centrale eindtoets, groep 8 leerlingen 

Vrijdag 23 april: Koningsspelen 

Dinsdag 27 april: Koningsdag, alle leerlingen vrij 

3 mei t/m 14 mei: Meivakantie 

AGENDA 

BOEK: DE BLINDE KLEUTER OP SCHOOL 

31 mrt: Tess, Tom en Taeke 

1 april:  Nora en Lynn 

3 april:  Dylara, Felicia en Jinthe 

5 april:  Floor en Amélie 

6 april:  Isa 

10 aprli: Davide 

14 april: Soof  

15 april: Nikki 

JARIGEN: GEFELICITEERD 
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