
Ondertussen zijn er al verschillende activiteiten rond ons jaarthe-

ma doorgegaan : zo we hebben ’s morgens al op verschillende 

liedjes aan ochtendgymnastiek gedaan. Daarnaast geeft een klas 

elke maand een opdracht of uitdaging aan de rest van de klassen. 

Als dit lukt, dan verdienen ze een beloning. Onze jongste kleuters 

gaven de opdracht om van onbekend fruit te proeven, als beloning kregen ze een 

kookactiviteit. Elke vrijdag deden we onder leiding van de kinderen van het derde 

leerjaar de zonnegroet. En waarlijk, af en toe begon de zon te schijnen. Zij zullen als 

beloning binnenkort een uniek bewegingsmoment krijgen. Zo heeft ook het vierde 

leerjaar voor alle klassen een kerstopdracht in petto… We blijven in beweging ! 

‘ t Langeledeken. 
Beste ouder, 

 

December 

2019 

 

Benefietoptreden Stef BOS. 

De warmste week 2019. 

Maar liefst 340 mensen genoten op 10 november van 

het optreden van Stef Bos. 

Een lach, een traan en heel wat mooie verhalen. 

De betrokkenheid bij de buurt en de school maakte van dit optreden een heel intiem 

en intens gebeuren. 

Hartelijk dank aan Stef, alle aanwezigen en vooral de mensen van de ouderraad die 

dit terug prima laten verlopen hebben. 

De topopbrengst van € 7275,68 is een flinke financiële steun voor de verdere afwer-

king van de nieuwbouwklassen. De start is voorzien na de zomervakantie van 2020. 

Als zorgzame school organiseren wij ook dit jaar activiteiten voor 

‘de warmste week’ : 

Op 13 december is er de Langeleedse warmathon. Iedereen loopt of wandelt voor 

het goede doel. Op donderdag 19 december gaat op de speelplaats onze school-

kerstmarkt door. Tijdens de laatste schoolweek zal onze ouderraad zelfgemaak-

te soep verkopen. 

Aan de school komt terug onze warmste week-vlam. Alle roste en andere centjes 

kunnen erin gedeponeerd worden!  

Als school kozen we als goed doel VZW LICHTPUNT. Zij zorgen vanuit Zelzate 

ervoor dat kinderen die in armoede opgroeien ook een warme thuis krijgen. 



Kalender december 2019. 
  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Zondag 1 december Start advent 

Maandag 2 december 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 zwemmen zwembad Puyen-
broeck 

Donderdag 5  december 8 u 30 iedereen uitdaagmoment  L4 speelplaats 

Vrijdag 6 december 8 u 30 – 15 u 15 iedereen De Sint komt.   

Maandag 9 december 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 zwemmen zwembad Puyen-
broeck 

Dinsdag 10 december 19 u 45 leden ouderraad vergadering ouderraad eetzaal 

Woensdag 11 december 9 u – 10 u giraffenklas watergewenning zwembad Zelzate 

Donderdag 12 december 8 u 30 – 15 u 15 L6 kennismakingsdag Edugo 

Vrijdag 13 december 8 u 30 – 15 u iedereen warmathon t.v.v. 

VZW Lichtpunt 

omgeving van de 
school 

13 u – 15 u 15 L5/L6 Co-creatie verkeersveilig-
heid 

  

Zondag 15 december 10 u 30 iedereen gezinsmis + naamopgave EC parochiekerk 
Wachtebeke 

Maandag 16 december 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Dinsdag 17 december 19 u iedereen Co-creatie verkeersveilig-
heid 

eetzaal 

Woensdag 18 december 11 u 45 iedereen ‘warm moment’ 

ouderraad 

aan schoolpoort 

Donderdag 19 december 10 u 30 – 11 u 
30 

instappers na de 
kerstvakantie 

wenmoment Julesklas 

14 u 30 iedereen kerstmarkt speelplaats 

Vrijdag 20 december 8 u 45 lagere school eucharistieviering ver-
zorgd door L3 

turnzaal 

  lagere school rapport 2   

na school voor 
iedereen 

iedereen  ‘warm moment’ 

ouderraad 

aan schoolpoort 

18 u 30 iedereen Kerststallentocht   

Kinderen, jullie dragen in jullie hart de stralende 

sterren van jullie dromen, die zijn jullie schat. 

Samen geloven we dat dromen waar kunnen worden. 

We zullen er ook samen voor zorgen dat die ook jul-

lie toekomst worden. 

Dat vraagt moed tegenover  verzet en moeilijkheden. 

Natuurlijk moeten dromen rijpen, uitgezuiverd wor-

den, beproefd en gedeeld. 

Maar laat niemand jullie dromen afnemen. 

ADVENT wil de sterren van dromen en hopen 

Kinderen, jullie dragen in jullie hart de stralende sterren van jullie dromen, 

die zijn jullie schat. 

Samen geloven we dat dromen waar kunnen worden. 

We zullen er ook samen voor zorgen dat die ook jullie toekomst worden. 

Dat vraagt moed tegenover  verzet en moeilijkheden. 

Natuurlijk moeten dromen rijpen, uitgezuiverd worden, beproefd en ge-

deeld. 

Maar laat niemand jullie dromen afnemen. 

ADVENT wil de sterren van dromen en hopen aansteken en aansterken 

in ons. 

ADVENT is een tijd van hoopvol dromen. 


