
2020 is ondertussen een maand oud. We hielden met 
de kinderen een nieuwjaarsreceptie. Iedereen draagt 
zijn steentje bij, van uitnodiging, naar drankjes en 
hapjes, tot versiering toe. We vinden het belangrijk 
om met zijn allen even tijd te nemen hiervoor. We 
stimuleren zo niet alleen het wij-gevoel maar wen-
sen elkaar dan ook veel geluk in het nieuwe jaar toe. 
En dit kan ieder van ons gebruiken ! 

En alhoewel zo’n receptie wel wat druk was, keken 
heel wat kinderen er naar uit. 

Ook de ouderraad organiseerde voor de ouders terug een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Dit 

blijft gelukkig voor heel wat mensen een belangrijk moment. Een leuk samenzijn, fijne 
wensen, een overvloed aan lekkere hapjes én dit jaar een geslaagd optreden.  

Terug bleek dat we op onze 

school heel wat talenten heb-
ben. Heel veel dank aan de 

leden van de ouderraad en pro-

ficiat aan alle kleine en grote 
artiesten !  

‘ t Langeledeken. 

Beste ouder, 

 

Februari 

2020 

Operatie proper. 

We hebben het graag proper op onze school. Zo worden dagelijks de 
eetzaal, de gangen en de toiletten gepoetst. De klassen worden dage-
lijks geveegd en wekelijks gedweild. In de herfst-, winter- en zomer-
vakantie worden alle lokalen grondig gereinigd. Met dank aan Caro-
line die deze zware taak uitstekend uitvoert.  

Ook onze leerlingen worden actief betrokken in het netjes houden 
van onze leer- en leefomgeving. Zo ruimt 
elke klas maandelijks het zwerfvuil op en rond de school. 
Onlangs leerden de kinderen van L2/L5 en L6 tijdens een 
interactieve tentoonstelling van IDM meer over de invloed 
van het zwerfvuil op de mens en onze omgeving. In maart 
houden we met de ganse school een zwerfvuilopruimactie in 
de wijde omgeving.  

Op deze manier proberen we onze leerlingen respect voor 
mens en milieu bij te brengen. Door hen te sensibiliseren 

hopen we dat ze goed nadenken en actief meewerken aan het 

goed sorteren van afval en het tegengaan van zwerfvuil. 

Fluofuif. 

 Onze veiligheidsactie ‘Helm op, fluo top.’ was terug een groot succes ! 

Heel wat kinderen kwamen dagelijks op een opvallende en veilige ma-
nier naar school. Als beloning konden de kinderen stickers sparen. 

Helemaal TOP was de fluofuif. Springen, dansen en bewegen op muziek  
als beloning voor het dragen van een fluohesje, het was leuk. 

Gelukkig blijven heel wat kinderen nog fluo dragen, ook na de actie. 
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Schoolfeest 2020 :50 jaar Lentefeest/schoolfeest. 

Tijdens het weekend van  25 en 26 april 2020 gaat de feesteditie van 

ons schoolfeest door. 

Ee n van onze 5 schoolwaarden is vernieuwing. Als school in bewe-

ging hebben we dit dan ook toegepast op het programma. Dit  ziet er 

als volgt uit :    

 Vrijdag 24 april :  

 Feest voor de grootouders : om 13 u 30 treden de kinderen op. Daarna voorzien we iets 

lekkers voor hen.  

 Zaterdag 25 april :  

Om 14 u treden de kinderen op, daarna gaan de kinderspelen door. 

 Zondag 26 april : 

Eetfestijn om 12 uur, poppentheater voor de kinderen om 14 u, lekkere wafels en doorlopend fo-

totentoonstelling ‘De Langeledeschool vroeger…’ HARTELIJK WELKOM ! 

 

Voor deze tentoonstelling zijn we nog op zoek naar foto’s van vroeger. Heb je nog oude klas– of 

schoolfoto’s, geef dan gerust een seintje. We nemen er een kleurenkopie van en je krijgt de origi-

nele foto onmiddellijk terug mee. 

Fiscale attesten. 

Binnenkort  ontvangen de ouders die er recht op hebben een attest inzake uitgave voor de kinder-
opvang van kinderen jonger dan 12 jaar. Dit fiscaal attest voeg je dan bij de belastingaangifte van 
2019. Draag zorg voor dit uniek document want er worden geen duplicaten uitgereikt. 

Indien er nog onbetaalde schoolrekeningen zijn, kunnen we helaas geen fiscaal attest bezorgen. 

TIJDIG OP SCHOOL AANWEZIG... 

  Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat na het belsignaal de schoolpoort gesloten 
wordt. Jammer genoeg komen er nogal wat kinderen hierna nog op school toe. 

Stiptheid is nochtans een belangrijke houding die we onze kinderen dienen aan te leren en voor te 
leven.  

De school start om 8 u 30. Kunnen we allen tijdig aanwezig zijn ? Hartelijk dank ! 

Familieberichten. 

 Vreugde en blijdschap voor  : 

* Aurelle, geboren op 19 december 2019, een zusje van Este e De Vos 
(Kaatjesklas) 



Kalender februari 2020. 
  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Maandag 3 februari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

13 u 15 kleuterschool viering Lichtmis turnzaal 

15 u 15 lagere school viering Lichtmis turnzaal 

Woensdag 5 februari 13 u 30 – 16 u L3/L4 MOEV-sportactiviteit sporthal Zelzate 

Maandag 10 februari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

19 u 30 leden schoolraad vergadering schoolraad zorgklas 

Dinsdag 11 februari vm + nm iedereen DIKKE TRUIENDAG!   

19 u 30 – 21 u iedereen infoavond “Motiverend CCW 

Woensdag 12 februari 10 u – 11 u Giraffenklas watergewenning zwembad Zelzate 

Donderdag 13 februari 13 u – 14 u 15 L6 Mega door Drugpunt L6 

Zondag 16 februari 11 u iedereen gezinsmis met naamop-
gave 

parochiekerk Wachte-
beke 

Maandag 17 februari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Vlaamse week tegen pesten 

Donderdag 20 februari 10 u 30 – 11 u instappers wenmoment instappers Julesklas 

Vrijdag 21 februari vm kleuterschool carnavalsoptocht   

  vm lagere school rapport 3   

  nm lagere school carnaval turnzaal 

  Krokusvakantie van 24 februari – 1 maart 2020. 


