
‘ t Langeledeken. 

Beste ouder, 

Onze school organiseerde terug, in samenwerking 
met de ouderraad, allerlei acties om kwetsbare kin-
deren een duwtje in de rug te geven. Bedankt aan 
iedereen die op één of andere manier meehielp aan 
de organisatie van de WARMATHON, de  
KERSTMARKT en de WARME MOMENTEN 
VAN DE OUDERRAAD. Een welgemeende dank 
ook aan de kinderen, ouders en grootouder die op 
één of andere manier gesponsord hebben.  

Jammer genoeg was het geen ideaal weer om te lopen en te stappen voor het 
goede doel, niettemin bracht onze Warmathon maar liefst € 1450 op. Proficiat! 

Als katholieke dialoogschool proberen we de katholieke 
tradities van de vorige generatie door te geven aan de vol-
gende generatie. 

Advent, vier weken tijd om regelmatig even stil te staan 
en te bezinnen. December, koude en donkere dagen waar-
bij mensen hunkeren naar licht en warmte.  

Licht laat de duisternis verdwijnen, warmte de kilte. 

Licht en warmte geven hoop. Die  hoop is het zaad waar-
uit de wereld van morgen groeit.  

Stel je voor dat er geen hoop meer zou zijn, zouden we 
dan nog iets hebben om naar uit te kijken ? Zou er nog 
leven zijn, als er geen hoop meer is ?  

Dat Kerstmis aan veel mensen hoop mag brengen, geen ijdele hoop, geen hoop 
tegen beter weten in. Niet het beste hopen en ondertussen het slechtste ver-
wachten.  

Dat Kerstmis nieuwe hoop mag geven, sterker verlangen naar toekomst en 
meer vertrouwen in een ander, hoop die een mens leven doet. 

Dat Kerstmis hoop mag laten geboren worden, handenvol hoop voor het nieu-
we jaar. Ik wens het u allen toe. 

Tenslotte wens ik aan jullie allen een 2020 vol voorspoed in goede gezondheid.  

Derry Jacob, directeur 
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Beste ouder, 

Advent in de katholieke dialoogschool… Hoopvol uitkijken. 

 Een warme advent, 

een warmste week, 

een warme kerst, 

een warm Nieuwjaar,…  

Zodat je heel veel warmte opslaat  

om een gans jaar uit te stralen. 

Het schoolteam van  

de Langeledeschool 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/sites/www.vsko.be/files/news/photo/2019_10_16 beeld kerstmis kathleen boedt.jpg


Het leerplan ‘Zin in leren ! Zin in leven !’, kortweg ZILL, is het nieuwe leerplan voor 

het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. Dit leerplan beschrijft alles wat jouw kind 

in de basisschool moet leren : 

 kennis : denken en weten 

 vaardigheden : doen en handelen 

 attitudes : voelen en zijn 

 inzichten : verbanden leggen 

Door deze doelen te realiseren bij al onze leerlingen, bereiden we ze voor op het leven 

in de 21 ste eeuw. Wij willen voor elke leerling het beste. Ook voor jouw kind. We omringen het met zorg, zodat het zich 

ten volle kan ontwikkelen. 

Bij het nastreven van de best mogelijke ontwikkeling van elke leerling bepalen we voor elke les een focus vanuit drie 

vragen. Wat heeft jouw kind nodig op dit moment in zijn/haar ontwikkeling ? Wat gebeurt er in en rond de school 

en in de wereld waarover we het moeten hebben ? Welke doelen uit het leerplan moeten behaald worden ?  

We zullen op verschillende manieren werken met jouw kind. De ene keer zullen we het sterk leiden. Een andere keer zal 

het zelfstandig spelen en leren of doen we het samen. Op die manier komt jouw kind tot actief onderzoeken, beleven, 

spelen en leren. 

We realiseren de doelen uit ZILL stap voor stap. Daarbij volgen we een leerlijn die aangeeft wat eerst geleerd wordt en 

wat erop volgt. We evalueren regelmatig de ontwikkeling van jouw kind en gaan hierover graag met jou in gesprek. 

Graag leren is belangrijk, want je doet het levenslang. Daarom zijn we kritisch voor de leerstof die we aanbieden. Die 

moet de moeite waard zijn en aansluiten bij wat jouw kind in het verdere leren en leven nodig heeft. Ten slotte willen we 

dat jouw kind doorheen het leren en leven op school ontdekt wat voor hem/haar in het leven belangrijk is, ook op levens-

beschouwelijk vlak. 

ZILL beschrijft 10 ontwikkelvelden. Daar zetten we dagelijks op in. Elk veld is belangrijk. Het bevat de doelen die nodig 

zijn om de totale ontwikkeling van jouw kind te bereiken. 
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Nieuw leerplan ZILL, de 10 ontwikkelvelden . 



Deze donkere dagen worden in de buurt van de school opgefleurd door kleurrijke fluo-vestjes. De kerstboom met piepgaatjes 
wordt iedere morgen en avond gecontroleerd: is er niet een mannetje bijgekomen? Welk detail hebben ze over het hoofd 
gezien? De buurt zorgt mee voor een gezellige sfeer met flikkerende kerststallen, glinsterende bomen tot lichtgevende ren-
dieren (al of niet met rode neus). Samen met de voetgangersbeweging werd reeds druk gebrainstormd om een veilige en ge-
zonde omgeving te creëren voor de schoolpoort, ook de kinderen van vijfdes en zesdes kwamen met leuke ideeën af, een 
schaatsbaan is natuurlijk iets waar enkel koning winter voor kan zorgen. Naast de kerstlichtjes is er een extra schittering te 
zien in de ogen van onze kindjes wanneer ze terugdenken aan wat er al allemaal gebeurd is in en rond hun klaslokaal. De 
leuke trip naar het bos, de gezellige theatervoorstelling, het spelen met getallen en woorden of gewoon in de poppenhoek.  

In mijn ogen glinsterde meer dan één traan tijdens het opgetreden van Stef Bos. Wat een authentieke setting voor een intiem 
concert en wat een fantastische groep die dit alles tot in de puntjes heeft voorbereid! Heel veel dank aan iedereen die hieraan 
heeft meegewerk! Ook de kids werden verwend in een knusse filmzaal met een fantastisch team dat hen in de watten heeft 
gelegd. Zo kon iedereen nog dagen nagenieten, bedankt Stef voor deze unieke dag ! 

Iedereen welkom op wat hopelijk opnieuw uniek wordt: de nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari 2020. Deze keer geen 

Stef, maar onze eigen kinderen die reeds door ‘Lola en Lisa’ werden warmgemaakt om het beste van hunzelf te geven tijdens 

de ‘Langeledeschool got Talent’. Aarzel zeker niet om jullie kinderen in te schrijven ... een act samen met mama of papa 

behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden, we kijken er al reikhalzend naar uit!                 Karolien, voorzitter ouderraad   
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De ouderraad vertelt... 

 

 Onze school blijft de verkeersveiligheid van de kinderen stimuleren. Zo raden we tijdens de donkere 

maanden het dragen van een hesje en/of fietshelm aan. Voor de kinderen is er een wedstrijd aan ver-

bonden. Als je ‘s morgen op de speelplaats rondkijkt, kunnen we van een 

groot succes spreken !  

Proficiat ook aan de ouders die met de fiets naar school komen, in de 

wijde schoolomgeving trager rijden, aan de schoolpoort 30 km/u rijden 

en op een veilige manier aan school parkeren. 

Het heeft niet onmiddellijk met verkeersveiligheid te maken maar toch… we merken dat er 

heel wat (groot)ouders met de auto hun kind(eren) na school komen ophalen. Heel wat mo-

tors blijven draaien… AUTO STIL, MOTOR UIT ? 

Hiermee werd dan ook tijdens de laatste vergade-
ring op 17 december rekening gehouden. 

In 2 groepjes werd de verkeersveilige omgeving van 
de school verder uitgewerkt.  

In het voorjaar komt er een proefopstelling. 

Val op in het verkeer én geef als ouder het goede voorbeeld.  

Warme maaltijden op school. 

Regelmatig blijven er ongeveer 70 kinderen warm eten op school. Het is niet altijd eenvoudig om ervoor te zorgen 
dat iedereen tijdig én voldoende gegeten heeft. Bij de kleutertjes deelden we, als dit laatste het geval was, een 
stempel uit. Wegens organisatorische redenen kunnen we dit niet meer doen. Mocht het zijn dat uw zoontje of 
dochtertje echt héél weinig warm eet dan zullen we dit persoonlijk aan jullie als ouder melden. 

Verkeersveilige schoolomgeving. 

Op 19 november ging op school de eerste vergadering rond 
de verkeersveilige schoolomgeving door. 

Een 15-tal deelnemers : (groot)ouders, buurtbewoners en 
leden van het schoolteam waren hierop aanwezig. Via 
luchtfoto’s en plattegronden werd er in groepjes nage-
dacht over mogelijke oplossingen om het verkeer in de 

buurt van onze school nog veiliger te 
maken. Op 13 december konden de 
leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar op een creatieve manier mee-
denken. Zij benaderden op een andere 
manier dan volwassen verkeersge-
bruikers. 

 



Kalender januari 2020. 

  
Ik wens je voor dit nieuwe jaar veel 
‘engelen’ toe die je begeleiden op de weg 
naar jezelf, mogelijk: langs een andere 
weg…  
  
…de ‘engel’ van de vrede die ons, ruste-
loze mensen tot rust brengt en ons een 
innerlijke en uiterlijke vrede schenkt.  
  
…de ‘engel’ van de ontspanning die ons, 
gespannen mensen het vertrouwen geeft 
dat we voor God in orde zijn.  
  
…de ‘engel’ van de glimlach die ons, on-
tevreden mensen leert glimlachen vanuit 
een diep begrip als wij of anderen weer 
eens fouten maken.  
  
 

  
 …de ‘engel’ van de vriendschap die ons, 
eenzame mensen vrienden geeft  op onze  
levensweg zodat we voelen: God-is-met-
ons.  
  
…de ‘engel’ van de hoop die ons, moede-
loze mensen begeleidt bij onze pogingen 
om te werken aan een betere wereld in 
ons gezin, in onze tuin, ons dorp of stad, 
ons land.  
  
…ik wens je voor dit nieuwe jaar veel 
durf om langs andere wegen te gaan zodat 
zelfs ‘de engelen’ er stil van worden…  
 

EEN GELUKKIG 2020 ! 

  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Maandag 6 januari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Donderdag 9 januari vm L4 medisch schooltoezicht zorgklas 

Vrijdag 10 januari 14 u 30 – 15 u 15 alle leerlingen nieuwjaarsreceptie door en 

voor onze leerlingen 

turnzaal 

Zondag 12 januari 10 u 30 – 13 u ouders, kinderen en 

schoolteam 

nieuwjaarsreceptie ouderraad turnzaal 

Maandag 13 januari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Donderdag 16 januari vm + nm L1 medisch schooltoezicht + 

vaccinaties 

zorgklas 

Zondag 19 januari 10 u 30 iedereen gezinsmis parochiekerk 

Maandag 20 januari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Dinsdag 21 januari 9 u – 10 u 15 L5/L6 IDM ’t Klooster te Zelzate 

Woensdag 22 januari 9 u Giraffenklas watergewenning zwembad Zelzate 

Vrijdag 24 januari 9 u – 10 u 15 L2 IDM ’t Klooster Zelzate 

Maandag 27 januari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 


