
De zomervakantie lijkt aan het begin steeds eindeloos. Maar de tijd staat niet 
stil, zeker niet als het een fijne, aangename periode is. Op het einde van een 
vakantie is het toch wel goed even terug te kijken naar wat geweest is. Hope-
lijk zijn de meeste van de gestelde verwachtingen ingevuld en kun je tevreden 
terugblikken, met foto’s, al dan niet digitaal, als mooie herinneringen. Mis-
schien kwam je de voorbije weken ook het onverwachte tegen, meestal geen 
fijne ervaring. Hopelijk heeft dit ondertussen in jullie leven een plaats gekre-
gen.  

Elke geslaagde trip begint bij een goede voorbereiding. De kinderen en het 

schoolteam staan terug klaar om er met zijn allen een geslaagde tocht van te 

maken. Samen op stap met bekende zaken maar tevens ook het onbekende 

tegemoet. Dit brengt wel wat onzekerheden maar ook heel wat verwachtingen 

met zich mee. De verwachtingen, zichtbaar in de ogen van elk kind op school, 

kunnen we pas tijdens onze tocht stap per stap invulling geven. Zo zijn er voor 

dit schooljaar  ondertussen al heel wat toffe zaken gepland. Maar wat het ook 

wordt, als we er met zijn allen dagelijks een fijne tijd op school van maken, is 

de tocht al voor de helft geslaagd. Ik wens dit dan ook iedereen, tijdens het 

nieuwe schooljaar, van harte toe.                                    Derry Jacob, directeur. 

‘ t Langeledeken. 

Beste ouder, 

 

September 

2019 

Jaarthema : ‘SCHOOL IN BEWEGING.’ 
In beweging blijven, letterlijk maar ook figuurlijk, lijkt ons belangrijk. De in 
juni aangekondigde vernieuwingen zijn bijna afgerond : de led-panelen geven 
overal licht, de turnzaal kreeg een fris kleurtje, de digitale toepassingen dienen 
enkel nog wat technisch ondersteund te worden. 

Zoals je hiernaast kan merken heeft onze school een nieuw, modern logo ge-
kregen. Met een link naar het verleden –de boom en het water- maar ook met 
een symbolische groene boog naar de toekomst toe. Dit logo prijkt ook op on-
ze nieuwe schoolsite, nog steeds te vinden op het vertrouwde adres : 
www.langeledeschool.be . Neem gerust een kijkje, hier en daar dienen er wel 
nog enkele zaken eerstdaags aangepast te worden. 

We willen ook met schoolteam en de kinderen in beweging blijven. We nemen 
dit de eerste week al letterlijk. We doen aan ochtendgymnastiek en houden 
tijdens de eerste schooldag ‘s namiddags estafettespelen. Doorheen het jaar 
zullen de leerkrachten en de kinderen bovendien maandelijks door een klas 
worden uitgedaagd.  

‘School in beweging’ wordt dan ook heel breed opgevat. Naast de inspannin-
gen dient er  ook tijd voor ontspanning te zijn. Een gezonde geest in een ge-
zond lichaam is liefst een eenheid.  

Als symbool kozen we voor een gekleurd balletje. Een bal is immers bijna 
constant in beweging maar kan ook rustgevend aangewend worden, denk maar 
aan een stressballetje… In diverse kleuren omdat elk 
kind uniek is, de ene houdt van vurig rood, de andere 
van rustgevend blauw. We houden jullie verder nog op 
de hoogte want ons schoolleven staat niet stil.  

 

http://www.langeledeschool.be


Vorig schooljaar engageerden we ons om op regelmatige basis het zwerfvuil op en rond de school op te ruimen. 

Zo zorgden we voor een ‘proper nestje’ voor onze kinderen. Daarnaast deden we ook mee met de actie 

‘Mooimakers’. Hierbij ruimden we het zwerfvuil in de wijde buurt van de school op. 

We werden beloond met een geldsom van 651 euro ! Bedankt aan alle kinderen die hiervoor gezorgd hebben.  

Zij verdienen dan ook dat dit bedrag aan hen besteed wordt. Op de speelplaats hebben we ondertussen een rustig 

leeshoekje ingericht. We zijn echter nog steeds op zoek naar een gepast ‘rustig plaatsje’ op de speelweide. We 

denken richting pipowagen, oude caravan, toffe werfkeet,… Bovenstaand bedrag willen we hiervoor aanwenden. 

Tot nu toe hebben we helaas nog geen haalbaar en betaalbaar alternatief gevonden. Vandaar onze oproep : wie 

een suggestie heeft, is altijd welkom ! 

Ook dit schooljaar doen we terug met deze actie mee. In eerste 

instantie voor een proper milieu, zeker ook als belangrijk deel in 

de opvoeding van onze leerlingen én een financiële duwtje is al-

tijd welkom. 

Naast verschillende nieuwe kinderen is er ook een nieuwe leerkracht op school aanwezig.  
 
In het eerste en vijfde leerjaar verwelkomen we juf Freya.   
We heten haar van harte welkom aan boord en hopen dat ze zich vlug thuis voelt op onze school.  

Actie ‘Mooimakers’ en ‘Proper nest’. 

Nieuwe gezichten op school. 

Familieberichten. 

  Verdriet en dankbaarheid gaan samen bij het overlijden van : 

+ de heer Eric Van Nieuwenhuyze,  op 20 juli 2019, opa  van Briek (L1) en Lucas Van Nieuwen-
huyze (L6). 

+ de heer André De Fré, op 22 juli 2019, oud-directeur  van de Sint-Elooischool Zeveneken. (lid scholengemeen-
schap) 

Klassikale infoavonden. 

Julesklas, juf Leentje en juf Annelies : dond. 12/09            Uiltjesklas, juf Ineke : dond. 12/09      

Kaatjesklas, juf Angelique en juf Annelies : di. 10/09            Giraffenklas, juf Elke : dond. 12/09 

Eerste leerjaar : di. 10/09                      Tweede leerjaar : di. 10/09 

Derde leerjaar : di. 10/09                                       Vierde leerjaar : dond. 12/09      

Vijfde leerjaar : dond. 12/09                   Zesde leerjaar : dond. 12/09   

Dit gaat telkens door in het klaslokaal van de leerkracht. We starten om 19 u 30. Een uitnodiging volgt nog. 

 Vreugde en blijdschap voor  : 

 * Linn en Senne, geboren op 11 juni 2019, kleinkinderen van moeke Brigitte. 

* Helder,  geboren op 12 juli 2019, een zoontje voor juf Charlotte en Lennert Van  

Nieuland. 

 * Lily, geboren op 25 augustus 2019, een dochtertje voor juf Lisa en Manuel Verwul-
gen. 



Al twee schooljaren zijn we bezig met het implementeren van het nieuwe leerplan ‘Zin in leven, zin in leren’, 

kortweg Zill.  

Aangezien alle katholieke basisscholen tegen september 2020 nog enkel met dit leerplan kunnen werken, verken-

nen we dit verder. Voor de kleuterschool richten we ons op het procesgericht volgen van het jonge kind via Zill. 

Voor de lagere school proberen we Zillige werk- en organisatievormen uit. Voor beide verkennen we verder het 

ontwikkelingsveld ‘wiskundig denken’. 

Het is al vaak gebeurd maar toch blijven we het in de kijker zetten : verkeersveiligheid in de buurt aan onze 

school vinden we belangrijk. Ook voor de veiligheid van uw kind(eren) :  

 de school bevindt zich in een zone 30.  

 reglementair parkeren  maakt het voor iedereen veilig.  

 Heel wat kinderen gaan terug te voet of met de fiets naar school. Graag aandacht voor deze zwakke weg-

gebruikers !  

  

Pagin

Aanpassingen schoolreglement. 

Prioriteiten nieuw schooljaar. 

Verkeersveiligheid rond de school. 

Aangezien er enkele zaken in de onderwijswetgeving veranderd zijn, is het schoolreglement bondig aangepast :    

 Er is een nieuwe engagementsverklaring van het katholiek onderwijs : ‘samen werken aan een katholieke dia-
loogschool’.   

 Schooltoelage heet nu schooltoeslag en dient niet meer apart te worden aangevraagd. Dit wordt ingebed in het 
‘groeipakket’. 

 Tijdelijk onderwijs aan huis bij chronische of langdurige ziekte van een kind is nu ook mogelijk voor leer-
lingen jonger dan vijf jaar. Bij chronische ziekte dient er nu slechts één aanvraag te gebeuren. 

 De beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs werd op een aantal punten 
geconcretiseerd. 

 Bij een definitieve uitsluiting van een leerling heeft een basisschool de verplichting om samen met het CLB, 
de leerling en de ouders op zoek te gaan naar een nieuwe school voor de leerling. 

 Een ouder kan zich niet verzetten tegen de kernactiviteiten signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegelei-
ding van het CLB. 

 Het engagement naar ouders toe dat regelmatig en op tijd naar school komen belangrijk is voor de verdere 
schoolloopbaan van een leerling werd verduidelijkt. 

 De bijdrage voor de maximumfactuur werd aangepast. Voor het lager onderwijs wordt dit 90 euro i.p.v. 85 
euro. De minder scherpe maximumfactuur voor bv. meerdaagse uitstappen stijgt van 435 naar 440 euro. 

 Daarnaast keurde de schoolraad volgende prijsstijgingen goed : een warme maaltijd kost nu 3.10 euro 
(vroeger  € 3), de prijs van een zwembeurt stijgt met 25 cent naar 4 euro. 

 Privacy : het is nu voldoende om éénmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van de leerling in de school 
om toestemming te verzoeken. Dit geldt dan voor de volledige schoolloopbaan van de leerling. 

De nieuwste versie van het schoolreglement staat op de schoolwebsite. Wie graag een papieren versie wil, kan dit op 
eenvoudige vraag krijgen. 



Kalender september 2019. 

  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

WIE 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Maandag 2 september 8 u 30 – 9 u iedereen +  
ouders 

gezamenlijke start 

schooljaar 2019-2020 

speelplaats 

13 u 15 u 2K/3K naar de Langelede-
kermis 

Langelede 

Vrijdag 6 september 8 u 45 lagere school +  
ouders, iedereen 

welkom! 

eucharistieviering be-
gin schooljaar ver-

zorgd door L5 

turnzaal 

  

Dinsdag 10 september 19 u 30 Kaatjesklas 

L1/L2/L3 

infoavond in klaslokaal 

Woensdag 11 september Pedagogische studiedag : kinderen hebben vrijaf. 

Donderdag 12 septem-

ber 

19 u 30 Jules-, Uiltjes-, 
Giraffenklas 

L4/L5/L6 

infoavond in klaslokaal 

Dinsdag 17 september 8 u 30 – 15 u iedereen schoolfotograaf op school 

20 u leden OR vergadering ouderraad eetzaal 

Woensdag 25 september 10  u Giraffenklas watergewenning zwembad Zelzate 

13 u 30 – 16 u iedereen scholenveldloop Wachtebeke 

Maandag 30 september Facultatieve verlofdag. 

Tijd om even stil te staan 

Het begin van een nieuw schooljaar, 
een tijd om afscheid te nemen 
en een tijd om verder te gaan. 

Afscheid nemen 
van de tijd van zon en zee, 

van het probleemloos bestaan,  
van het zalig nietsdoen.  

 
En verder gaan 

ondanks de pijn van dat afscheid,  
ondanks de leuke, maar misschien ook nare herinneringen, 

ondanks de huiver voor morgen, 
ondanks de schrik voor het onbekende. 

 
Verder gaan 

naar vele onbekende dingen, 
naar je eigen onvervalste bestemming, 

op de weg waar jouw geschiedenis geschreven staat, 
met het verleden als een last 

én een kracht in je hand, 
met de toekomst als een droom voor je ogen. 

 
AAN IEDEREEN EEN FIJN SCHOOLJAAR GEWENST.  

 


