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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De temperatuur is weer wat gedaald, dat is fijn voor iedereen. Door de 

warmte die in het gebouw bleef hangen, en vooral op de bovenverdie-

ping, was het onmogelijk om de hele dag het normale programma te 

volgen. Dank voor uw medewerking en flexibiliteit. 

We zitten in de laatste onderwijsperiode van het schooljaar 2018-2019, 

een fase van afronding en vooruitblikken. Op basis van de onderwijsbe-

hoeften van kind en groep richten wij zo passend mogelijk het nieuwe 

schooljaar in. Volgende week ontvangt u van ons een brief waarin wij u 

informeren over de nieuwe schoolorganisatie. In de laatste schoolweek 

zal de website worden bijgewerkt met een nieuwe kalender en de nieu-

we schoolgids. 

Edwin Teepe heeft zich jarenlang ingespannen als coördinator en briga-

dier om uw kinderen veilig de Zevenhuizerstraat te laten oversteken.  

Edwin draagt het coördinatorstokje over aan Angela van Hattum. Er is 

nog een groot tekort aan hulp, waardoor de veiligheid van uw kind in 

het geding kan komen. Wij vragen u nogmaals dringend om te kijken of 

u een mogelijkheid heeft om te helpen. Een kleine tijdsinvestering met 

een grote impact. Zie ook het bericht verderop in deze Lange Oortjes. 

Edwin bedankt voor al je inzet en Angela fijn dat je het coördinator-

schap overneemt! 

Donderdag krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Als de leerkracht 

het nog noodzakelijk vindt om met u een afrondend gesprek te voeren, 

dan ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging hiervoor. De meeste 

zaken zullen besproken zijn, maar heeft u toch nog iets te bespreken, 

laat dit dan weten aan de leerkracht. 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

29 juni: juf Rianne 

30 juni: Guusje 

1 juli: Phéline 

2 juli: Roan, Mees en Donna 

4 juli: Fedde 

5 juli: Bob 

6 juli: Charlie, Twan en Bas 

9 juli: Mandy 

10 juli: Twan 

12 juli: Thijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersbrigadiers gezocht!  

De Langenoord heeft een groep school-

verlaters en dit betekent voor het brigadieren dat er ook een aantal 

ouders zijn die stoppen. Zoals iedereen weet is het oversteken bij de 

Zevenhuizerstraat onveilig. Door jarenlang inzet van ouders als ver-

keersbrigadier en het coördinatorschap van Edwin hebben we altijd 

met onze kinderen veilig over kunnen steken. 

Dit kan nu gaan veranderen! 

We hebben een grote groep kinderen die wil brigadieren maar die 

kunnen en mogen dit niet alleen. Voor komend schooljaar zijn wij op-

zoek naar nog 5 ouders/verzorgers/opa’s/oma’s. 

Een dringende oproep aan alle ouders/verzorgers/opa’s/oma’s: 

 

-Het kost je maar 15 minuten per week  

-Je kunt eventueel met een andere ouder  

  wisseldiensten draaien  

  (dus 1x per 2 weken 15 minuten) 

-Je bent volledig verzekerd via de gemeente 

-Je krijgt een korte middag opleiding  

  (theorie & praktijk) door de   politie 

-Je eigen kinderen mogen eerder/langer in de 

  klas wanneer jij aan het brigadieren bent. 

 

HELP DE KINDEREN VEILIG OVERSTEKEN, OOK ALS U GEEN GEBRUIK 

MAAKT VAN DE OVERSTEEKPLAATS. 

Komt u ons helpen? 

Vul het inschrijfformulier in (zie pagina 4) en 

lever het graag uiterlijk vrijdag 5 juli in bij  

Rita van Koot of mail je gegevens naar  

angela.vanhattum@gmail.com 

Alvast bedankt! 

 

VERKEERSBRIGADIERS GEZOCHT! 



AGENDA 

 

 

 

 

 

 

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 

Nog eventjes, dan is het weer zomervakantie! Tijdens de vakantie 

kunnen kinderen in groep 1 t/m 4 van de basisschool op zwijsen.nl 

iedere dag GRATIS een luikje openen met daarin een leuke, verras-

sende activiteit die te maken heeft met lezen: een spelletje,  

een lees-, of een luisterfragment bijvoorbeeld. Zo blijft je kind ook tij-

dens de vakantie op een speelse manier bezig met verhalen, letters 

en lezen. Vergelijk het met een zomerse adventskalender! 

Je kunt je inschrijven via de volgende link: 

https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in 

4 juli  Rapport mee 

8 juli  Schoolreis groep 1-2-3 / Musical groep 8 

9 juli  Studiedag voor de groepen 1, 1-2a, 1-2b, 2-3 en 3 

10 juli  Kennismaking in de nieuwe groep en de leerlingen  

  van groep 8 kennismaking in het VO 

17 juli  Zomerfeest (verdere informatie volgt) 

De volgende Lange Oortjes ontvangt u vrijdag 12 juli.  

ZOMERSE LEESLUIKJES 

Met de VakantieBieb-app neem je gratis 50 e-books overal met je 

mee. Er is van alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief. 

De VakantieBieb opent op 1 juni voor kinderen en jongeren.  

Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen erbij.  

Alvast veel leesplezier! 

HERHALING - VAKANTIEBIEB  

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in


 

 

 

 

 

√ JA, ik draag graag bij aan de verkeersveiligheid en geef 

me hierbij op als verkeersbrigadier  

 

Voornaam: ………………………………………………… 

Achternaam: ………………………………………………… 

Ouder van: ………………………………………………… 

uit groep:  …………………………………………………. 

Adres:  ………………………………………………… 

E-mailadres: …………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………….. 

 

Beschikbaarheid: 

graag omcirkelen welke ochtend(en)/middag(en) je zou kunnen 

brigadieren: 

 Dinsdagochtend 

 Dinsdagmiddag 

 Woensdagmiddag 

 Donderdagochtend 

 Donderdagmiddag 

 

Dit inschrijfformulier graag uiterlijk vrijdag 5 juli inleveren bij Rita 

van Koot of je gegevens  

e-mailen naar angela.vanhattum@gmail.com  

mailto:angela.vanhattum@gmail.com


COMPUTERTYPEN VOOR DE GROEPEN 6, 7 EN 8 

 


