
‘ t Langeledeken. 
Beste ouder, 

Een virus is niet met het blote oog te zien, zelfs niet met een gewone micro-
scoop. Om een virus te kunnen zien, heb je een elektronenmicroscoop nodig. 
Virus is een Latijns woord en betekent: gif, slijm. Een virus kan niet op zich-
zelf leven; het nestelt zich in een cel van een levend organisme, maakt die cel 
kapot en gaat zich dan voortplanten. Corona is ook een Latijns woord en bete-
kent: krans. Het coronavirus ziet er mooi uit onder de elektronenmicroscoop. 
Maar wat het coronavirus aanricht is lelijk als de dood. Als een sluipend gif 
heeft het zich in onze lichamen genesteld en veel lijden veroorzaakt, bij jong 
en oud, arm en rijk, gelovige of ongelovige. We hadden het nochtans zien aan-
komen, vanuit het verre China. We zagen het, maar bleven blind, collectief 
verblind door onze manier van leven. We zagen niet hoe we door onze manier 
van leven het virus tot bij ons brachten en lieten woekeren. Niemand hield het 
voor mogelijk, maar het gebeurde toch. Het coronavirus had een bondgenoot, 
een ander virus dat zich in ieder van ons wil nestelen: het virus van ‘nooit ge-
noeg’, het virus van ‘ik eerst’. Een duivels virus. Wetenschappers zijn koorts-
achtig op zoek naar een vaccin tegen het coronavirus. Zij zullen dat allicht vin-
den, en dat is goed, heel goed. Ondertussen zien we ook hoe mensen een ander 
vaccin herontdekken, een vaccin tegen het virus ‘nooit genoeg’, het virus van 
‘ik eerst’. We zagen dokters en verplegers die het onmogelijke deden om men-
sen te verzorgen en te redden. Mensen die in instellingen zorg droegen voor de 
meest kwetsbare mensen. Zij ontwikkelden het vaccin van ‘maat houden’, het 
vaccin van ‘wat kan ik voor jou doen?’ Een goddelijk vaccin. Dit vaccin is niet 
met het blote oog te zien maar het werkt wel. Als je dit vaccin toedient aan 
mensen, gebeuren er wonderen. Wat niemand voor mogelijk hield, gebeurde 
dan toch.  

Laten we dit vaccin aan elkaar toedienen, vandaag en alle dagen van ons leven. 

Derry Jacob, directeur. 
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En wat met 1 september ?  

Hoe zal de start van het nieuwe schooljaar verlopen ? Zullen de huidige veilig-
heidsmaatregelen nog van toepassing zijn ? Heel wat vragen met een belangrijke 
impact op de concrete schoolorganisatie. Veel zal afhangen van de evolutie van 
de epidemie. Het ministerie van onderwijs heeft verschillende scenario’s klaar. 

Het centrale uitgangspunt is om in elk mogelijk scenario het recht van le-
ren maximaal te garanderen, zonder daarbij de veiligheid van het onderwijsper-
soneel en de leerlingen uit het oog te verliezen.  

Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau groen), 
over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico (niveau 

rood). De Veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment van toepassing 
is. Op 1 september wordt er gestart op niveau geel, onder voorbehoud van de 
evolutie van de besmettingen.  Hierbij is er een vrij normale werking van de 
school, met extra aandacht voor de hygiëne, afstand maar geen speeltijd in eigen 
contactbubbel meer. We volgen alleszins alles nauwgezet op en brengen jullie 
ten gepaste tijde op de hoogte van de genomen maatregelen. 



Op het einde van elk schooljaar is het tijd om afscheid te nemen…  van onze leerlingen uit het zesde leerjaar. We 

wensen hen veel succes in hun nieuwe school. We hopen vooral dat ze met heel veel mooie herinneringen aan hun 

schooltijd op de Langeledeschool terugdenken. Het gaat jullie goed en weet dat de deur altijd voor jullie open staat. 

We bedanken juf Freya, voor de geleverde inspanningen bij het begeleiden van de kinderen in het eerste en vijfde 

leerjaar en juf Elena voor de hulp bij de kleuters. We wensen hen nog veel succes in de verdere loopbaan. 
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Familieberichten. 

Bedankt, geen vaarwel maar tot weerziens. 

DE SCHOOL WAAR ELK KIND HET VERSCHIL MAAKT. 

Mensen die hun kind willen laten inschrijven, doen er best aan om contact op te 

nemen met de directeur via 09/345 .72.84 of 0498/07.43.86  

Misschien kent u iemand die nog op zoek is naar een fijne leer– en leefomgeving, moedig hen dan maar aan om 

een kijkje te komen nemen naar ons prachtig schooltje. 

De school is open tot en met 8 juli en vanaf 21 augustus, dagelijks van 8 u tot 16 uur. WELKOM ! 

 Vreugde en blijdschap voor  : 

 * Elise, geboren op 17 april 2020, een zusje voor Amélie De Bakker (Uiltjesklas). 

* Tuur, geboren op 11 mei 2020, een broertje voor Ine De Bruyne (Julesklas). 

* Rosanne, geboren op 22 mei 2020, een zusje voor Loes Cocquyt (start in Julesklas). 

* Till, geboren op 9 juni 2020, een broertje voor Leon  (Kaatjesklas) en Cies (start in Julesklas) Laureys. 

* Maité, geboren op 16 juni 2020, een zusje voor Mona-Lee (Julesklas). 

  Verdriet en dankbaarheid gaan samen bij het overlijden van : 

+ de heer Robert Van der Vennet,  overleden op 9 juni 2020, opa van Norah Van Acker (L1). 

+ mevrouw Georgette Bulté, overleden op 27 juni 2020, grootmoeder van Nancy Geeraert (secretariaat) 

  Proficiat aan Ruth en Laurens, dochter en schoonzoon van juf Marianne (L3), zij huwden op 5 juni 2020. 

Kom eens kennis maken met... 

We nodigen jullie op vrijdag 28 augustus van 15 uur tot 17 uur uit op een kennismakingsmoment. Ieder-
een kan dan al eens kennis maken met de nieuwe juf en de nieuwe klas. Jullie kunnen dan uiteraard belang-
rijke dingen aan de nieuwe klasjuf melden.                                                                          Hartelijk welkom !  



vlug je werk e-mails te checken 
voor het ontbijt, een tijd van hel-
pen met de wiskunde-oefening van 
de ene en luisteren naar het lees-
verhaal van de andere. Een tijd 
van meelachen met het dagelijkse 
mopje van de juf, foto’s posten op 
een Padlet (eerder nog nooit van 
gehoord), knippen, plakken en 
kriebelen met dieren. Een tijd van 
zachtjes vloeken omdat je de juiste 
verbetersleutel niet vond, want die 
deling met quotient en rest ging 
toch niet meer zo vlot als vroe-
ger... 

De routine in vele gezinnen werd 
volledig overhoop ge-
haald, vaak waren werk 
en familie tijd niet meer 
zo van 9 tot 5 geschei-
den, .... Nieuwe routi-
nes ontstonden: de tafel 
werd gedekt terwijl ma-
ma en papa aan de 
computer zaten, een 

 

Na een talentvolle nieuwjaarsre-
ceptie was de voorbereiding van 
een nog talentvoller schoolfeest 
gestart, de openklasdag stond klaar 
om vol beweging de nieuwe peu-
tertjes te laten kennismaken met 
de school. Alles kwam dichter-
bij ... en toen viel alles stil. 

Plots een lege ouderraadagenda, 
online vergaderen had ook geen 
zin, want vermoedelijk konden we 
dit schooljaar niets meer organise-
ren. Langzaam dan maar achter de 
schermen bekijken wat nog kon 
gebeuren. Na het leuke filmpje van 
de juffen, knutselden ook wij iets 
in elkaar om hen te vertellen dat 
onze kinderen ook hen enorm mis-
ten. Hieronder enkele sfeerbeelden 
uit ons filmpje. 

Het werd een tijd van vroeg op-
staan (of laat doorwerken) om 

Kleuterschool : 

Er zullen volgend schooljaar  4 kleuterklas zijn. 3 ervan worden menggroepen. 

Peuter-  / eerste kleuterklas :  juf Leentje en juf … (nog te bepalen) geboortejaar 2017 en 2018, 13 kleuters.  

Eerste kleuterklas / tweede kleuterklas A:  juf Angelique en juf Lisa, geboortejaar 2016 en 2017, 23 kleuters.  

Eerste kleuterklas / tweede kleuterklas B :  juf Charlotte, geboortejaar 2016 en 2017, 23 kleuters. 

Derde kleuterklas : juf Elke, geboortejaar 2015, 25 kleuters. 

Er wordt een extra kleuterleidster ingeschakeld die de eerste/tweede kleuterklassen zal ondersteunen, in de klas of 
met een groepje kleuters. 

De vier kleuterklasjes krijgen elk wekelijks 2 lestijden lichamelijke opvoeding. 

Juf Sieglinde zal als kinderverzorgster en juf Nancy, als zorgjuf, voor alle kleuterklassen beschikbaar zijn. 

 

Lagere school : 

Eerste leerjaar  : juf Martine en juf Lieselot, 24 kinderen. Tweede leerjaar  :  juf Annelies, 23 kinderen. Derde leer-
jaar : juf Marianne, 24 kinderen. Vierde leerjaar : juf Kathleen en juf Véronique, 22 leerlingen. Vijfde leerjaar :  juf 
Cathérine en juf Lieselot, 24 kinderen. Zesde leerjaar :  juf Leen, 11 leerlingen. 

Juf Nancy zal als zorgjuf voor de lagere school werken.  

Ook hier krijgen alle leerlingen tijdens de niet-zwemweek 2 lestijden lichamelijke opvoeding, tijdens de zwem-
week wordt dit één lestijd. 

Bedankt voor het vertrouwen en wij wensen ,na een deugddoende vakantie,  

alle kinderen een  fijn  schooljaar toe ! 

 De ouderraad vertelt... 

Organisatie schooljaar 2020—2021. 

wandeling in het heidebos werd 
het hoogtepunt van de week, sa-
men met broer en zus werd de tuin 
verkend en ja, natuurlijk mocht 
schooltje spelen niet ontbreken. 

In juni waren de kinderen (en ja 
ook wij) heel blij dat ze terug naar 
de ‘echte’ school mochten gaan. 
Veilig in hun bubbel kunnen ze 
terug ravotten met hun vriendjes 
en terug in levende lijve onderwe-
zen worden door de 'echte' juf, die 
wel minder streng blijkt dan mees-
ter papa en juf mama. 

Ik wens jullie een deugddoende 
vakantie al dan niet in eigen land 
of tuin ! 

Karolien, voorzitster ouderraad 



Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren. Over de hele 

wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren. Over de hele wereld 

worden mensen ontvankelijk voor een nieuwe werkelijkheid, voor hoe groot we ei-

genlijk zijn en hoe klein onze feitelijke controle, voor wat er werkelijk toe doet.  

 

En ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.  

Ja, er is isolement, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.  

Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.  

Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet te lijden.  

Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.  

Word je bewust van de keuzes die je maakt voor je leven nu.  

 

Vandaag: Adem.  

Hoor, achter de geluiden van je paniek, zijn de vogels weer aan het zingen, klaart de 

hemel op, is de zomer volop bezig.  

En nog altijd worden we omringd door mooie dingen.  

Open de ramen van je ziel, ook al ben je niet in staat om de ander aan te raken.  

 

Een  fijne zomervakantie gewenst ! 

 

Onze school maakt werk van een veiligere en kindvriendelijke schoolomgeving. Dit in samenwerking met de ge-
meente Wachtebeke, Voetgangersbeweging en Provincie Oost-Vlaanderen. Eerder dit schooljaar organiseerden 
we enkele workshops. Ouders, grootouders, buurtbewoners, leerkrachten en leerlingen gingen samen op zoek naar 
oplossingen op maat van de school. Dit leverde heel wat ideeën op! De uitvoering stond nog dit schooljaar ge-
pland, maar werd door de Coronacrisis uitgesteld. We hebben echter niet stil gezeten en gaan deze zomer met een 
aantal zaken van start!  

Ontmoetingsruimte tegenover de school 

Samen met de buurt en de gemeente bouwen we deze zomer aan zit- en speelruimte tegenover de school. Ruimte 
om te wachten op de kinderen, een babbeltje te doen, even uit te rusten, te picknicken, te spelen, te bewegen en te 
genieten van de omgeving.  

We werken deze zomer ook aan het comfort voor stappers en trappers met o.a. een nieuwe ingang van de fietsen-
stalling en de inrichting van een fietsstraat.  

Fietsstraat 

Vanaf midden augustus richt de gemeente een stuk van de Langelede in als fietsstraat. De fietsstraat zal lopen van 
het kruispunt met de Akkerstraat tot aan het kruispunt met de Kleistraat en Cornilstraat.  

Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord. In een fietsstraat mogen fietsers de 
hele rijbaan gebruiken. Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden 
dan 30 km per uur.  

De fietsstraat komt er als antwoord op de slechte zichtbaarheid aan het brugje, de onveilige bocht richting de Cor-
nilstraat en moeilijkheden bij het voorbijsteken van fietsers op de Langelede tussen Kleistraat en Akkerstraat. Hou 
in september rekening met deze gewijzigde verkeerssituatie. Meer info volgt vanuit de gemeente. 

We kijken er naar uit om jullie in september opnieuw te verwelkomen en de vernieuwde situatie te testen! Eind 
oktober bekijken we samen wat goed is en wat beter kan. 

Door de subsidies van de verschillende overheden zal dit de school en de ouderraad quasi niets kosten. 

 

Het schoolteam  i.s.m. 
 

Verkeersveiligheid in de buurt van de school. 



Kalender vrije dagen 2020-2021. 

  

WAT ? 

  

WANNEER ? 

Start nieuwe  

schooljaar 

Dinsdag 1 september 2020. 

Vrije dagen trimester 1 
Woensdag 30 september (pedagogische studiedag enkel kleuterschool) 

Vrijdag 2 oktober (pedagogische studiedag enkel lagere school) 

Maandag 5 oktober (lokale vrije dag) 

Herfstvakantie van maandag 2 november 2020 t/m zondag 8 november 2020. 

Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 

Kerstvakantie : 
Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. 

Vrije dagen trimester 2 
Krokusvakantie van maandag 15 februari 2021  t/m zondag 21 februari 2021 

Paasvakantie : 
Van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021.  

Vrije dagen trimester 3 

  

Maandag 26 april 2021 (lokale vrije dag) 

Feest van de Arbeid: zaterdag 1 mei 2021 

O.-L.-H.-Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021 (brugdag) 

Pinkstermaandag: 24 mei 2021 

Schoolfeest : zaterdag 24 april en zondag 25 april 2021 

Communies : Eerste communie : 16 mei; 30 mei of 6 juni 2021 

Plechtige communie : 2 mei 2021 

Zomervakantie 2020 : Vanaf donderdag 1 juli 2021. 


