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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is een beetje een tussenweek. Dan hebben we het natuurlijk over 

de ontwikkelingen rondom Corona. We merken dat het voor u, voor de 

kinderen en voor ons wel weer ‘normaal’ mag zijn. We wachten af wat 

premier Rutte ons volgende week gaat vertellen. Daarna kunnen wij 

de volgende stap zetten om te kijken hoe wij het onderwijs verder in-

vullen. 

 

Leerkrachten werken dagelijks keihard om het onderwijs zo goed mo-

gelijk vorm te geven. Ook wij leren met elkaar veel nieuwe dingen. Wij 

hebben dagelijks met elkaar contact via Teams. Deze week hebben 

we een training op afstand gehad om ook met de kinderen aan het 

werk te gaan via Teams. Fijn om zo met meerdere kinderen tegelijk 

contact te hebben. 

 

Wij denken met elkaar na over als we naar een nieuwe situatie gaan, 

maar willen niet op de zaken vooruitlopen. Via deze weg houden wij u 

op de hoogte over hoe het onderwijs eruit gaat zien als er een veran-

dering komt in de maatregelen. 

 

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tijdens lestijd en anders 

via het algemene e-mailadres. 

 

Wij zijn super trots op hoe de kinderen, u en het team dit oppakt. Hou 

vol en blijf gezond! 

 

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 

 

19 april:  Xanne  

23 april:  Kenji 

JARIGEN—GEFELICITEERD XANNE EN KENJI 

NIEUW OP SCHOOL 

Dylara en Soof zijn in april 4 jaar geworden.   

Dylara komt in groep 1-2A bij juf Simone en  

juf Bernadette 

Soof komt in groep 1-2C bij juf Mirelle en  

juf Lisette 

Wij  hopen dat Dylara en Soof snel op school kunnen starten en wensen 

ze veel plezier. 

 

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

