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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij zijn gestart met de laatste periode tot de zomervakantie. Na de 

meivakantie zijn we gestart met een twaalfde groep, de instroom-

groep. In deze groep zitten kinderen die net 4 jaar geworden zijn. 

In alle groepen wordt gewerkt aan het laatste stukje van het leerjaar en 

doen we er alles aan om de gestelde leerdoelen te bereiken.  

De kinderen uit groep 8 hebben voor de meivakantie de centrale  

eindtoets gemaakt en deze week hun rapportage ontvangen. Ook zijn 

zij gestart met de voorbereidingen van de eindmusical.  

 

Afgelopen woensdag hadden wij met de leerkrachten van de onder-

bouw een studiemiddag over het jonge kind. Wij willen graag het 

spelen en leren in de onderbouw nog meer uitdiepen waardoor de 

doorgaande lijn richting groep drie nog beter gaat aansluiten. 

 

Via Parro heeft u een uitnodiging gehad voor het tevredenheidsonder-

zoek. U heeft nog tot 4 juni om deze via onderstaande link in te vullen: 

https://www.scholenmetsucces.nl/...2&pw=@bjd65jzr_ 

Voor ons zou het fijn zijn dat dit onderzoek door veel ouders/verzorgers 

wordt ingevuld zodat wij een duidelijk beeld krijgen.  

 

De voortgangsgesprekken stonden gepland op 7 juni, maar door ver-

schuivingen in o.a. toetsdata hebben wij er als team voor gekozen de-

ze op te schuiven, zodat wij u meer informatie kunnen geven tijdens 

deze facultatieve gesprekken. In de volgende Lange Oortjes  zullen wij 

u laten weten wanneer deze gesprekken zullen plaatsvinden.  

 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 

 

https://www.scholenmetsucces.nl/q/?logonid=pr15-20682&pw=@bjd65jzr_
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JARIGEN   GEFELICITEERD! 

31 mei:  Nowé, Thijs, Sil en  

               juf Suzanne 

1 juni: Mia 

2 juni: Fien en Boris 

3 juni: Nick en Lucas 

5 juni: Vera en juf Hedy 

8 juni: Vinn 

11 juni: Thomas en  

             juf Chantal 

Eind van het schooljaar gaan er een aantal vrijwilligers stoppen met 

het brigadieren. Er zijn verschillende oproepen geweest voor  nieuwe 

brigadiers. Helaas is er te weinig animo binnengekomen. 

Dit betekent dat vanaf het nieuwe schooljaar het brigadieren op de 

hoek van de Zevenhuizerstraat/Kerklaan/Bieshaarlaan gaat stoppen.  

 

 

 

 

 

 

 

Mats en Sem zijn deze week op school ge-

start. Milan start maandag 31 mei. 

Zij zitten in de nieuwe instroomgroep bij  

juf Talitha en juf Chantal. 

Wij wensen ze allemaal veel plezier. 

VERKEERSBRIGADIERS 

NIEUW OP SCHOOL 

HOOFDLUISCONTROLE 

Op dit moment wordt er op school niet gecontroleerd op hoofdluis.  

Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het 

belangrijk om regelmatig uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. 

Dan worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behande-

ling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u hoofdluis ontdekt. De 

beste aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kam-

men met een fijn-tandige kam. Wilt u meer informatie over het contro-

leren en behandelen, klik op de volgende link;  

Controleren en behandelen | RIVM  

VAKANTIEROOSTER EN STUDIEDAGEN 2020-2021 

Herfstvakantie: 18-10-2021 tot 22-10-2021 

Kerstvakantie: 27-12-2021 tot 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 tot 04-03-2022 

Goede Vrijdag: 15-04-2022 

2e Paasdag: 18-04-2022 

Meivakantie: 25-04-2022 tot 06-05-2022 

Hemelvaart: 26-05-2022 tot 27-05-2022 

Pinksteren: 06-06-2022 

Zomervakantie: 11-07-2022 tot 19-08-2022 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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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 

 

Studiedagen groep 1-8: 
Maandag 25-10-2021 

Woensdag 16-03-2022 

Woensdag 25-05-2022 

Dinsdag 07-06-2022 

Vrijdag 08-07-2022 

 

Studiedagen voor de kinderen uit groep 1 en 2 

Donderdag 30-06-2022 

Vrijdag 01-07-2022 

 

STUDIEDAGEN 2020-2021 

ENGWEG EN OMGEVING 

 

De Engweg en omgeving krijgt een metamorfose. Er wordt een regen-

waterriool aangelegd en de straten en de trottoirs krijgen een nieuwe 

inrichting. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft zijn de werkzaamhe-

den maandag 7 juni in een deel van de Oude Kerklaan tussen de Ze-

venhuizerstraat en de Ds. Posthumus Meijjesweg begonnen. De ver-

wachting is dat dit tot vrijdag 30 juli duurt. De straten worden in gedeel-

tes open gebroken om het riool aan te leggen. Pas als de straat weer 

dicht is, gaan ze aan de slag met de troittoirs. 

 

Vanaf maandag 23 augustus, na de bouwvak, gaan ze verder met de 

Kloosterlaan. Daarna is de Kerklaan aan de beurt.  

Als u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden aan de Eng-

weg kunt u de Dura Vermeer BouwApp downloaden via de App Store 

of Google Play. Selecteer het project ‘Engweg & omgeving’.  

Het Bouwteam Engweg bedankt u voor uw begrip en medewerking! 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u overlast zult ondervinden van deze 

werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen maanden gaan duren. 

Met elkaar zullen we ervoor zorgen dat het veilig blijft voor de kinderen 

en uzelf.  

 

 

 

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

