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‘ t Langeledeken.
Beste ouder,
Bij een verjaardag van een kind gebeurt het regelmatig dat er klasgenootjes
worden uitgenodigd. Daartoe worden er in de klas wel eens uitnodigingskaartjes uitgedeeld.
We ondervinden echter dat vaak dezelfde kinderen wel of niet worden uitgenodigd. Klasgenootjes die nooit of bijna nooit een uitnodiging krijgen, hebben
hierbij vaak een vervelend gevoel. Dit is heel jammer. We kunnen als school
uiteraard niet bepalen wie wel of niet wordt uitgenodigd.
Na bespreking van dit probleem hebben we als schoolteam besloten om geen
schriftelijke verjaardagskaartjes meer uit te delen in de klas. Ik hoop op uw
begrip voor dit gegeven.

Benefietoptreden Stef BOS.
We hebben het grote genoegen jullie uit te kunnen nodigen op een exclusief
Langeledeschool-optreden van Stef Bos. Dit door op zondagnamiddag 10 november 2019 in het kerkgebouw van Overslag. Om als ouder van dit optreden
te kunnen genieten, voorzien we op school opvang voor uw kind(eren). Info
rond kaartenverkoop volgt binnenkort. Allen welkom !

Een gouden raad van de ouder...raad.
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.
Bent u ook zo iemand die wel eens net te laat aan de dag begint en daardoor
nogal ongeduldig plaats neemt achter het stuur ? Uiteraard groeit dit ongeduld
als er veel verkeer is en zeker als er zich veel jonge kinderen op de weg bevinden. Want met kinderen in het verkeer moeten we toch altijd net iets voorzichtiger zijn.
Een gouden raad : vertrek dat kleine kwartiertje vroeger naar school. U zult
zien, u zal zich een pak rustiger gedragen achter het stuur. U zal niet dienen te
claxonneren, gesticuleren noch andere chauffeurs tot een gevaarlijk manoeuvre dwingen, noch kinderen in gevaar brengen !
Door dat kleine kwartiertje komt iedereen tijdig en veilig op school of werk
aan. Zo kan iedereen aan een fantastische dag beginnen !
WIJ VINDEN JOU LEUK MAAR NIET JOUW PEUK !
Jaarlijks houdt de school een paar zwerfvuilacties, de oogst is
steeds zeer vruchtbaar. Heel nuttig dus zo’n actie maar eigenlijk
zeer jammer dat we dit nog steeds dienen te organiseren.
Laat daarom geen afval achter aan de schoolpoort en daar buiten. En ja, ook uw dagelijkse peuk op de grond doet er 2 jaar
over om volledig verteerd te worden. Gooi daarom afval waar
het thuis hoort, in de vuilnisbak dus.

Mosselsouper 2019.
Jarenlang hielden we in november in de zaal De kring te Wachebeke een mosselsouper ten voordele van
onze school. We kunnen dit jaar echter deze locatie niet gebruiken. Ook het uitwijken naar een andere
plaats blijkt heel moeilijk. Daarom zal het aangekondigd mosselsouper op 22 november 2019 NIET
doorgaan.
Om toch wat extra centjes voor onze school te verkrijgen, zullen we een andere actie ondernemen.

De Langeledeschool maakt het mooi en stapt voor het klimaat.
We blijven heel wat belang hechten aan het milieu en het klimaat. Daarom organiseren
we maandelijks een opruimactie op en rond de school.
Daarnaast willen we onze leerlingen maar ook de buurtbewoners én ouders bewustmaken van de klimaatproblematiek. We kunnen de wereld niet veranderen maar als iedereen een beetje meewerkt, kunnen we misschien toch wel het verschil maken…
Zo plannen we ook na de mooimakersactie telkens een ‘walk for the climate’.
We willen onze kinderen toch later ook een leefbare wereld bezorgen ?

Familieberichten.
Vreugde en blijdschap voor :
* Lily, geboren op 1 augustus 2019, een kleindochter van juf Sieglinde, kinderverzorgster
kleuterschool.
* Naud, geboren op 29 augustus 2019, een zoontje van juf Sigrid (L5, 2018-2019.)
* Lewis, geboren op 17 augustus 2019, een broertje van Fay Verheye. (Kaatjesklas)
* Maxine, geboren op 15 september 2019, een zusje van Manon Van Waeyenberghe
(Giraffenklas)
* Elias, geboren op 18 september 2019, een kleinzoon van directeur Derry Jacob.
* Lenny, geboren op 25 september 2019, een broertje van Magaly Van Daele (L2)
Verdriet en dankbaarheid gaan samen bij het overlijden van :
+ mevrouw Rachel Van Waes, overleden op 18 september 2019, overgrootmoeder van Driss
(Julesklas) en Noor De Maesschalck (L1)

Scholenveldloop 25 september.
Voor de eerste keer ging de scholenveldloop op woensdagnamiddag door. Het was een succes want ongeveer 45
kinderen van onze school liepen mee. Proficiat aan iedereen die hieraan meegedaan heeft.
Bij een wedstrijd zijn er natuurlijk ook winnaars en podiumplaatsen :


jongens tweede leerjaar : Charles De Clercq



Meisjes derde leerjaar : Isaura De Vuyst en Roanne Wynant



Jongens vierde leerjaar : Jules De Clercq



Jongens vijfde leerjaar : Wiebe Hamerlinck

Eveneens sportief meegelopen : mama Isolde en papa Bart.
KNAP GEDAAN IEDEREEN ! Meer foto’s vinden jullie op de schoolsite.

Kalender oktober 2019.
DATUM

TIJDSTIP

Woensdag 2 oktober

KLAS

iedereen

ACTIVITEIT

PLAATS

Start ‘Oog voor lekkers’

Maandag 7 oktober

13 u – 14 u 45

L1/L2/L3

zwemmen

zwembad Puyenbroeck

Dinsdag 8 oktober

8 u 30 – 15 u

L1/L2

bosuitstap

Het Leen te Eeklo

Woensdag 9 oktober

13 u 30 – 16 u

L3/L4

badmintoninstuif

sporthal Zelzate

Maandag 14 oktober

13 u – 14 u 45

L1/L2/L3

zwemmen

zwembad Puyenbroeck

19 u 30

iedereen

‘Het belang van beweging voor
de ontwikkeling van de hersenen.’

Cultuurhuis Safarken

Giraffenklas

watergewenning

Zwembad Zelzate

L3/L4

bosuitstap

Molsbroek te Lokeren

leden kindergemeenteraad

kindergemeenteraad

Cultuurhuis

L5/L6

bosuitstap

iedereen

gezinsmis

parochiekerk Wachtebeke

Dinsdag 15 oktober

Woensdag 16 oktober

8 u 30 – 10 u
20

Donderdag 17 oktober

8 u 30 – 11 u 30

Vrijdag 18 oktober

8 u 30 – 15 u

Zondag 20 oktober

10 u 30

Maandag 21 oktober

13 u – 14 u 45

L1/L2/L3

zwemmen

zwembad Puyenbroeck

Dinsdag 22 oktober

13 u 15 - 14 u

L6

Digitale week -virtual reality

bibliotheek

Vrijdag 26 oktober

8 u 30

lagere school

Herdenkingsmoment juf Kris

speelweide

16 u – 17 u

Het Leen te Eeklo

lagere school

rapport 1

Na school voor iedereen

De ouderraad nodigt uit :

Maandag 28 oktober 2019 tot en met
zondag 3 november 2019

Herfstvakantie

