
 

IN DIT NUMMER 

Beste ouders/verzorgers ......................... 1 

Ziekte en vervanging............................... 2 

Inschrijving voortgangsgesprek ............. 2 

Ouders in school ...................................... 2 

Nieuw op school ...................................... 2 

Jarigen ....................................................... 2 

Palmpasen ................................................ 3 

Schoolreisje ............................................... 3 

Actie tiijdens circus Tadaa ..................... 3 

Oud papier ............................................... 4 

Agenda ..................................................... 4 

Gevonden voorwerpen .......................... 4 

Gevonden voorwerpen .......................... 5 

Gevonden voorwerpen .......................... 6 

 

 

 
 
                  
 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

1 april | nummer 14 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwe Lange Oortjes. Nog twee weken en 

dan is het Pasen. Na de Pasen gaan we nog een week naar school en 

dan hebben we meivakantie. In deze Lange Oortjes kunt u lezen over 

de komende activiteiten en nodigen wij u uit voor de voortgangsge-

sprekken.  

Complimenten. 

De afgelopen twee weken zijn de werkzaamheden aan De Kerklaan 

begonnen. We zijn erg blij met hoe dit nu gaat en hoe u dit als ouders 

oppakt! Bij het halen en brengen van de kinderen gaat het echt heel 

goed. Dat laat zien dat we met elkaar zorgen dat de situatie om school 

veilig blijft. Dank daarvoor! 

Voorstellen  

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Ronald Post en ik 

zal tot de zomervakantie Esther Kamer vervangen tijdens haar zwanger-

schapsverlof. Vorige week ben ik begonnen met mijn werkzaamheden 

op de Langenoord en kan zeggen dat ik met veel plezier hier aan het 

werk ben. 

Ik ben drie dagen per week op De Langenoord aanwezig. De dagen 

naast het interim werk vul ik met coaching van directeuren en leer-

krachten en trainingen van schoolteams. Mijn vaste werkdag op De 

Langenoord is de dinsdag. De andere dagen verschillen per week. De 

komende twee weken ben ik op de volgende dagen aanwezig: 

5,6 en 7 april 

11,12 en 13 april 

Daarnaast kunt u mij mailen op r.post@kpoa.nl 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal en Ronald 

 

mailto:r.post@kpoa.nl


 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

 

1 apr.: Nora en Lynn 

3 apr.: Dylara en Jinthe 

5 apr.: Floor en Amélie 

6 apr.: Isa 

10 apr.: Sami en Davide 

11 apr.: Amélie en  

               juf Chantal 

14 apr.: Soof 

15 apr.: Nikki  
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NIEUW OP SCHOOL 

Lux en Abel zijn gestart in 

groep 1C bij  juf Femke en 

juf Nanda. 

Wij wensen Lux en Abel 

veel  plezier op school. 

 

ZIEKTE EN VERVANGING 

Op dit moment is er een aantal collega's ziek. Dat geeft een onrustige 

situatie in school die wij geen van allen wensen. We willen u graag 

meenemen in het proces van vervanging. Dit omdat het steeds lastiger 

wordt om invalleerkrachten te vinden. We passen de volgende stap-

pen toe als een leerkracht ziek is: 

• We kijken of we een invalleerkracht kunnen krijgen. We maken hier-

bij gebruik van een invalpool van KPOA en een regionale invalpool.  

• Als er geen invalleerkracht beschikbaar is kijken wij of er een colle-

ga is die bijvoorbeeld een dag extra wil werken. 

• Wanneer dit ook niet lukt kijken we of we collega's met onder-

steunende taken voor de groep kunnen zetten. 

• In uiterste nood blijft er een klas thuis 

De afgelopen periode komt het steeds vaker voor dat we geen andere 

mogelijkheid hebben dan een klas naar huis te sturen.  

Omdat we iedere keer alles op alles zetten om toch een leerkracht te 

vinden kan het gebeuren dat we pas op het laatste moment weten 

dat we vervanging hebben of dat er een klas thuis moet blijven. Van-

daar dat u soms op een laat tijdstip een parro bericht ontvangt. We 

vragen uw begrip hiervoor. 

Mocht u zelf nog (creatieve) oplossingen hebben of kent u mensen die 

wel zouden willen invallen dan horen wij dat natuurlijk heel graag! 

 

We zijn blij te kunnen melden dat Eline vanaf maandag weer voorzich-

tig aan het werk kan.  

INSCHRIJVING VOORTGANGSGESPREKKEN 

We vinden het fijn om jullie als ouders ook weer in school te halen, 

maar merken ook dat een bepaalde rust in school de leerlingen ten 

goede komt. Daarom hebben we het volgende bedacht: Elke week 

voor een vakantie bent u ’s middags van harte welkom in de klas van 

uw kind. U mag die week elke dag van 14:20-14:40uur in de klas kijken 

waar uw kind op dat moment mee bezig is. De eerste gelegenheid is 

dan de week voor de meivakantie. Wees welkom! 

OUDERS DE SCHOOL IN 

De inschrijving van de voortgangsgesprekken gaat van start op maan-

dag 9:00 uur en zal sluiten op woensdag om 15:00uur. 



Volgende week vrijdag, 8 april, zullen de kinderen de optocht voor 

Palmpasen lopen. De kinderen van de groepen 1-2A, 1-2B, 1C, 2-3, 3 

en 4 zullen een stok versieren, in samenwerking met een andere klas. 

Geef u zoon of dochter dus voor woensdag 6 april  een Palmpaasstok 

mee. 

 

We vertrekken dit jaar met de optocht aan de achterkant van de 

school. We lopen rechtdoor via de Kloosterlaan, we slaan tweemaal 

rechtsaf de Oude Kerklaan in om vervolgens een rondje te lopen over 

Leo’s Oord, waarna we weer via de Kloosterlaan terugkeren naar 

school. 

Om gevaarlijke verkeersituaties te voorkomen het vriendelijke verzoek 

om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen als u komt kijken bij 

de optocht. Mocht u wel met de auto komen, parkeer dan even bij de 

Gloeiende Gerrit. 

Mocht het vrijdag heel slecht weer zijn dan ontvangt u rond 13.00 uur 

een bericht via Parro dat de optocht niet door kan gaan. 
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Koningsspelen 

vrijdag 22 april 

Wie-o-wie kan ons helpen 

met diverse activiteiten 

tijdens de koningsspelen 

op vrijdag 22 april? 

Wij hebben uw hulp nodig 

van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

Inschrijven kan vanaf vol-

gende week vrijdag via 

een Parro agenda-item. 

Wij hebben 40 ouders  

nodig.  

Blok vast de datum in je 

agenda :) 

PALMPASEN 

SCHOOLREISJE 

Op donderdag 19 mei 2022 is het zover: we gaan op schoolreisje naar 

een nog geheime locatie (één voor de onderbouw en één voor de 

midden- en bovenbouw). Nu het eindelijk weer mag, zijn we op zoek 

naar vele helpende handen!  

  

Wat wordt er van u verwacht?  

U bent op donderdag 19 mei om 08.30 uur op school.   

Op die dag begeleidt u een groepje en wordt er een actieve rol van  

u verwacht.   

  

Gaat u gezellig met ons mee?  

Dan kunt u zich intekenen via Parro vanaf maandag 4 april.  

We hopen op vele aanmeldingen! Mochten we te veel aanmeldingen 

hebben, dan zal er een loting plaatsvinden.   

  

Verdere informatie over de locaties, vertrek- en 

eindtijden, volgen binnenkort.   

We kijken uit naar een superleuke dag!   

  

Met vriendelijke groet,   

De schoolreiscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE TIJDENS CIRCUS TADAA 

Met de inzamelingsactie, 

op initiatief van Jinthe, is vorig 

week € 212,90  

opgehaald tijdens de voorstel-

ling van circus Tadaa. Ieder-

een heel erg bedankt voor zijn 

of haar financiële  

bijdrage! 



Vrijdag 8 april: Optocht Palmpasen, groepen 1-2, 1c, 2-3, 3 en 4. 

 

11 t/m 14 april: De week van de voortgangsgesprekken 

 

Donderdag 14 april: Paasviering, kinderen om 13.00 uur vrij 

15 t/m 18 april: Paasweekend 

Vrijdag 22 april: Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei: Meivakantie 

Donderdag 19 mei: Schoolreisje 
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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 

OUD PAPIER WORDT NIET MEER VERZAMELD. 

AGENDA 

Helaas hebben wij te horen gekregen dat per 1 juli 2022 de huidige in-

zameling bij school via ROVA/Suez in opdracht van de gemeente zal 

stoppen. Dit komt met name doordat eigen inzameling aan huis en in 

de wijk steeds efficiënter plaatsvindt. Daardoor draagt de inzameling 

door maatschappelijke organisaties steeds minder bij aan het behalen 

van de afvaldoelstellingen van de gemeente. Dat is voor de gemeen-

te een reden om de afspraken rondom de oud papier inzameling te 

beëindigen. 

Doordat er een aantal maanden wegwerkzaamheden plaatsvinden in 

de Kerklaan kan er ook geen container meer geplaatst worden.  

Uitwijken naar een andere plek is helaas niet mogelijk.  

Door deze 2 bovenstaande punten zijn wij helaas genoodzaakt u te 

melden dat we de inzameling van papier  moeten beëindigen  

Dit betekent voor u dat de onderstaande data ook komen te verval-

len :  

donderdag 14 april, donderdag 12 mei, donderdag 9 juni en   

donderdag 7 juli 2022 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen 

met de activiteiten Commissie. 

Wij vinden het jammer deze beslissing te moeten nemen. Wij willen u 

via deze weg heel erg bedanken voor uw bijdrage aan het oud papier 

dat wij de afgelopen schooljaren  hebben ontvangen.  

Met vriendelijke groeten, 

Madelien Hoes, voorzitter Act. Commissie 

e-mail: acdelangenoord@kpoa.nl 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
mailto:acdelangenoord@kpoa.nl


 

 

De bak van de gevonden voorwerpen stroomt over.   

Zie foto’s op de volgende pagina. 

Wilt u kijken of er iets bij zit van uw zoon/dochter? 

Eind mei gaat alles wat er nog ligt naar een goed doel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


