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Schooljaar 2019-2020 

12  juni | nummer 18 
Kbs De Langenoord 

Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

De eerste week waarin alle kinderen weer tegelijkertijd naar school 

gaan zit erop. Wat waren de kinderen blij elkaar weer te zien en wat 

waren wij blij om weer les te kunnen geven aan de hele groep! Veel 

kinderen komen lopend of met de fiets naar school, heel fijn! Ook zien 

we dat er veel kinderen gebracht worden met de auto. We vragen u 

dringend, als het noodzakelijk is om met de auto te komen, deze te 

parkeren op de parkeerplaats van Concordia, de Gloeiende Gerrit of 

bij de kerk en het laatste stukje te lopen. Op deze manier kan iedereen 

veilig naar school komen. Op dit moment ontstaan er gevaarlijke situa-

ties door het te drukke verkeer. Wij vragen uw begrip en uw medewer-

king hiervoor. 

 

Met elkaar hebben we afspraken gemaakt over toetsing, rapportage 

en voortgangsgesprekken. Het is belangrijk om goed zicht te hebben 

op de ontwikkeling van de kinderen en de groepen, zodat het onder-

wijs in het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk afgestemd kan worden 

op wat er nodig is om de onderwijsdoelen te bereiken. Daarom nemen 

we, ook in deze bijzondere tijd, de toetsen van het leerlingvolgsysteem 

(Cito) af. Ook krijgen de kinderen het gebruikelijke rapport mee. Voor 

de kleuters is er een aangepaste versie van het rapport, omdat voor 

deze kinderen het onderwijs thuis en op school er echt anders aan toe 

ging. Bij het rapport geven we een begeleidende brief mee met meer 

informatie over hoe u het rapport moet ‘lezen.’ Het rapport krijgen de 

kinderen later mee (op woensdag 15 juli), zodat we zo lang mogelijk 

de tijd hebben om alle ontwikkelingen en toetsresultaten te verwerken 

in het rapport. De laatste ronde voortgangsgesprekken is op uitnodi-

ging van de leerkracht. Als u geen uitnodiging ontvangt en het toch 

noodzakelijk vindt om de leerkracht te spreken, neem dan zelf contact 

op met de leerkracht. 

 

We zijn weer gestart en tegelijkertijd zijn we ook alweer aan het afron-

den en vooruit aan het kijken. Volgend schooljaar zullen we gaan wer-

ken met elf groepen.  
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

 

12 juni: Valerio en Lee 

14 juni: Maurits en Lynne 

15 juni Jasmijn 

17 juni: Donna 

18 juni: Daria 

19 juni: Jort 

20 juni: Levi, Diaz en Djaz 

21 juni: Thyra 

22 juni: Sem, Lizzya, Lola 

en Juf Eline 

 

 

 

 

De indeling van de groepen hangt af van het aantal leerlingen in de 

leerjaren, maar is ook gebaseerd op onze visie en wat de kinderen no-

dig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Met het 

team kijken we naar wat kinderen nodig hebben en hoe we de kwali-

teiten van de leerkrachten zo goed mogelijk kunnen inzetten. We zijn 

gekomen tot de volgende indeling: Twee kleutergroepen, twee groe-

pen 2-3, een groep 3-4, een groep 4-5, een groep 5, een groep 6, een 

groep 6-7, een groep 7-8 en een groep 8. Ons streven is om u op 

woensdag 1 juli te informeren over de complete schoolorganisatie voor 

het schooljaar 2020-2021. Dan informeren wij u onder andere over de 

groepssamenstelling en de nieuwe leerkracht(en). 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 

AGENDA 

21 juni: Vaderdag 

26 juni: Studiedag 

Alle kinderen vrij 

8 juli: Kennismakings- 

ochtend nieuwe groep 

9 juli: Afscheid groep 8 

15 juli: Rapport mee 

16 juli: Laatste schooldag 

17 juli t/m 28 augustus  

Zomervakantie 

SCHOOLFOTO’S 

NIEUW OP SCHOOL 

Dit schooljaar is helaas door omstandigheden de schoolfotograaf niet 

langs geweest op school. Wel willen we graag groepsfoto's laten ma-

ken om zo toch een mooie groepsfoto te hebben van dit schooljaar. 

Komende maandag 15 juni zetten we alle groepen op de foto. Mocht 

het weer tegen zitten, bijvoorbeeld door regen, verschuiven we het 

naar dinsdag 16 juni. 

Helaas ging het verkeersexamen voor groep 7 niet door, i.v.m. corona. 

Volgend jaar gaat het verkeersexamen gewoon door! (Als er niks ge-

beurd) :)  

Daarom hebben groep 6/7 en 7 een escaperoom in de klas gedaan 

over verkeer. Het was super leuk om te doen!   

Groetjes, Britt en Beau uit groep 6/7 

 

VERKEERSEXAMEN GROEP 7 

Mia en Fien zijn 4 jaar geworden en zijn na 

de vakantie gestart op school. 

Ze komen allebei in groep 1-2C bij  

juf Mirelle en  juf Lisette 

Wij  wensen Mia en Fien veel plezier op 

school. 
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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 

 

 

 

 

 

FOTO’S VERKEERSEXAMEN 

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

