
De leerlingenraad 2019-2020 

De volgende leerlingen zijn door middel van verkiezingen gekozen en mogen volgend 
schooljaar deelnemen aan de leerlingenraad: Liam, Antoine, Louise, Jayden, Guus, Silva, 
Nur, Iwan, Moos, Phileine, Zuhair en Farah. Gefeliciteerd! 

  

Kennismaken groep 1 t/m 4  

Op maandagochtend 8 juli mogen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan 
kennismaken in hun nieuwe groep. Zij mogen zich bij aanvang van de schooldag 
meteen bij hun nieuwe groep melden. Bij de lokalen staat aangegeven welke groep en 
welke juf daar zit. 

Mocht u niet weten in welke groep uw kind komt of waar welke groep zit, dan kunt u dat 
eventueel bij de administratie nog vragen. 

 

  

MR Nieuws 

  

  

Op maandag 24 juni jl. was alweer de laatste MR vergadering van dit schooljaar. 

Er is gesproken over de procedure naar een nieuwe directeur voor onze school. Helaas 
is dat dit jaar niet gelukt. Bertie de Beuze heeft aangegeven te blijven totdat er een 
nieuwe directeur is gevonden. De MR stemt hier positief mee in. 

Verder is er gesproken over de informatiekalender, de schoolgids, de formatie van 
schooljaar 2019-2020 en over de uitslag van de ouder-leerling enquête. Dit laatste punt 
zal nog een keer terugkomen, wellicht als een thema ouderavond waar de verschillende 
punten uit de enquête worden geëvalueerd. 

De volledige notulen van de MR vergaderingen staan op de website van de school. U 
kunt ons ook mailen om punten aan te dragen; mr-
kortland@blickoponderwijs.nl.  Uiteraard kunt u ons ook persoonlijk aanspreken. 

Oudergeleding:                                                    Personeelsgeleding: 

Paul Plomp                                                            Denise Lutz 

Karin Noordanus                                                  Marianne Heikoop 

Kevin Giese                                                           Fenna Rolloos 

Harm Rebergen 

  



  

Eindfeest 18 juli 

Donderdag 18 juli is het eindfeest en gaan de kleuters naar een speeltuin 
“Rollebollebos”. 

In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief stond beginnen de kleuters van locatie 
centrum niet op locatie Lansing-Zuid, maar op hun eigen locatie. Ze moeten wel 
opgehaald worden op locatie lansingh-Zuid om 13.45 uur. 

 

  

Telefonisch bereik van obs Kortland 

  

Sinds dinsdag 2 juli heeft obs Kortland een nieuwe telefooncentrale gekregen. De 
nummers van de beide locaties blijven hetzelfde, maar de bereikbaarheid van de 
locaties wordt als het goed is beter. 

Als er op locatie Centrum geen telefoon kan worden opgenomen, wordt de telefoon 
automatisch doorgeschakeld naar locatie Lansingh- Zuid. 

Als u dus naar locatie Centrum belt kan het zijn dat u locatie Lansing-Zuid aan de 
telefoon krijgt. U kunt dan doorgeven waar u voor belt er wordt dan geregeld dat het 
berichtje bij de juiste persoon terecht komt. Als u een leerkracht nodig heeft, kan er 
eventueel doorverbonden worden naar locatie Centrum. 

 

  

Pluslandnieuws 

  



Nog een paar weken en dan stopt de VSO en Plusland. Maar voordat dat zover is willen 
we met Plusland nog leuke activiteiten gaan doen. 

We gaan maandag op locatie Lansingh-Zuid tomatensoep maken en hoewel de 
allerlaatste Plusland pas op donderdag 18 juli is, willen we een week eerder, donderdag 
11 juli toch al een groot afscheidsfeest houden voor beide locaties met allemaal oud 
hollandse spelletjes en een lunch. Voor beide activiteiten hangen de inschrijflijsten op 
het bekende prikbord naast de keuken. Het is erg belangrijk dat de kinderen voor de 
oud-hollandse spellen worden ingeschreven, want dan weten we hoeveel lunch we 
moeten inkopen. 

  

Activiteiten centrum donderdag 11 juli en donderdag 18 juli 

Op donderdag 11 juli en donderdag 18 juli worden de activiteiten van beide locaties op 
locatie Lansingh-Zuid gehouden. 

Op donderdag 11 juli gaan we op deze locatie Oud -Hollandse spellen doen en worden 
de kinderen vanuit locatie Centrum naar locatie Lansingh-Zuid gebracht door 
medewerkers. Op donderdag 18 juli is er het eindfeest waarbij alle leerlingen de groepen 
8 komen uitzwaaien op locatie Lansingh-Zuid en dus ook Plusland doen op locatie 
Lansingh-Zuid. 

Dit betekent dat u op beide data de kinderen op locatie Lansingh-Zuid op moet komen 
halen.  

  

Kasten, spelletjes en puzzels van Plusland 

De gekleurde kasten van Plusland, spelletjes en puzzels gaan allemaal weg. Wilt u deze 
hebben dan kunt u ze meenemen. Een gedeelte van de kasten staan nog in het 
Pluslandlokaal en een gedeelte staat in de hal of gymzaal. U kunt zich melden bij juf 
Marja (administratie en Plusland) m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl of even 
aanspreken overdag. 

  

Gevonden voorwerpen 

In de hal op locatie Lansingh-Zuid staat een kast met kleding en andere gevonden 
voorwerpen. Dit blijft er staan tot vrijdag 12 juli 14.00 uur. Daarna gaan de voorwerpen 
naar een goede bestemming. 

Komt u ook even kijken of er iets bij ligt? Er ligt ook kleding bij die van oudere kinderen 
zijn of volwassenen. 



 

 


