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Beste ouder(s)/ verzorgers(s), 

 

Na bijna drie weken gaan wij weer verder met het onderwijs op af-

stand. We werken met lespakketten waarin de materialen zitten die we 

in de normale situatie ook gebruiken. De kinderen verwerken de leer-

stof thuis met ondersteuning van u en de leerkracht op afstand.  

 

Nu we weten dat de school in ieder geval gesloten blijft tot de meiva-

kantie heeft het team met elkaar nagedacht over hoe we het onder-

wijs voor de komende weken gaan vormgeven. We gaan door op de 

ingeslagen weg en gaan nieuwe leerstof aanbieden. Vandaag en 

maandag is er een afhaalmoment voor de nieuwe lespakketten. De 

leerkracht informeert u hierover via Parro. 

 

Tot nu toe hebben we vooral leerstof aangeboden die al aan bod is 

geweest. Vanaf volgende week zullen we, beperkt, voor de kernvak-

ken (rekenen, taal/spelling en lezen) ook nieuwe leerstof  aanbieden. 

Dat doen we via instructiefilmpjes die de kinderen op ieder moment 

kunnen bekijken. In de nieuwe planning leest u hier meer over. 

 

Juist in deze situatie is het belangrijk om in verbinding te blijven met u 

en de kinderen. De Parro berichten van de leerkracht zullen op maan-

dag, woensdag en vrijdag verstuurd worden. Daarnaast is er het con-

tact tussen leerkracht en kind middels (video) gesprekjes. 

 

Dagelijks zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en na-

tuurlijk zijn wij bereikbaar via het algemene emailadres van de Lan-

genoord. 

 

Dank voor al uw inspanningen. 

 

Hartelijke groet, mede namens het team, 

 

Chantal van der meer 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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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 

 

GEFELICITEERD! 

3 april:  Levi, Felicia en Jinthe 

5 april: Floor en Amélie 

6 april: Isa 

10 april:  Davide 

15 april:  Lissy en Nikki 

JARIGEN 

AGENDA 

Heeft u thuis nog oud papier staan? 

Donderdag 9 april kunt u dit inleveren. 

Er staat een papiercontainer bij school. 

 

 

 

De school blijft gesloten tot en met de meivakantie.  

Meivakantie is van 27 april t/m 5 mei.  

De volgende Lange Oortje ontvangt u vrijdag 17 april 2020 

DE BERENJACHT 

 

De leerlingen van de  

Langenoord hebben 

samen 2739 beren 

gevonden. 

 

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

