
De zomervakantie is voorbij. Voor het eerst met nieuwe begrippen zoals bub-
bels en staycation.  Voor het eerst ook met afstand houden, mondmasker op en 
veelvuldig handen ontsmetten. Een andere samenleving, een nieuwe wereld. 
Hopelijk hebben jullie alsnog toch wat van deze periode kunnen genieten, in 
binnen- of buitenland, in je eigen of andermans bubbel. 

Ondertussen hebben we op school alles in gereedheid gebracht om er een aan-
genaam nieuw schooljaar van te maken. In code geel, met de nodige veilig-
heidsmaatregelen en vooral met veel hoop op een normaal schooljaar. Jaarlijks 
is er vanuit katholiek onderwijs Vlaanderen een christelijk jaarthema. Voor het 
schooljaar 2020-2021 is dit  ‘Verrassend vreugdevol’. Klinkt misschien raar in 
deze coronatijden. Het verwijst echter naar levensvreugde, voor een christen 
heel belangrijk. Wie vreugdevol is, straalt die vreugde ook uit naar anderen en 
doet mensen nieuwsgierig worden naar wie of wat die vreugde schenkt. Soms 
open en bloot, soms goed verstopt maar wie zoekt, die vindt ! 

Die levensvreugde zien we dagelijks bij onze kinderen. Met enthousiasme en 
kinderlijke nieuwsgierigheid stralen ze elke dag door. Zeker ook in deze moei-
lijke periode kunnen we nog heel wat van hen leren. Het is ongelooflijk hoe 
vlug ze zich kunnen aanpassen en vol levensmoed nieuwe uitdagingen aan-
gaan. Vol verwachting stappen ze straks het nieuwe schooljaar in. We hebben 
er met zijn allen dan ook alles aan gedaan om hen een schooljaar vol toffe za-
ken aan te kunnen bieden. Laten we dan ook samen dromen van een fantas-
tisch nieuw schooljaar en daar samen aan werken. Ik wens het iedereen van 
harte toe.                                                                                    Derry Jacob, 

‘ t Langeledeken. 

Beste ouder, 

 

September 

2020 

Jaarthema : ‘OP AVONTUUR IN DE NATUUR.’ 

Dit schooljaar zetten we, samen met TUUR,  de natuur in de kijker. Door alle 

maatregelen verlangen heel wat mensen naar het buiten zijn, naar het pure van 

de natuur. We kunnen er van genieten, heel wat van leren, erin bewegend de 

nodige zuurstof opdoen. Met de kinderen hebben we verschillende activiteiten 

voorzien en kunnen ze zich uitleven dichtbij in de natuur. 

Uit veiligheidsoverweging zullen we dit schooljaar minder inzetten op klas-

overschrijdende maar eerder op klasverbindende activiteiten. Verschillende 

kinderen hebben tenslotte elkaar heel wat weken/maanden moeten missen. 

Samen spelen in, leren in, werken in en zorg dragen voor de natuur stimuleert 

immers de verbondenheid. 

Maandelijks zullen we gezamenlijk ons 

jaarthema in de kijker zetten en in maart 

2021 hebben we een kunstroute in de  

natuur gepland. Wordt vervolgd ! 

Tuur in de natuur 



Tijdens de zomervakantie is er door verschillende mensen van de ouderraad heel hard gewerkt aan het veiliger 

maken van de schoolomgeving én het bouwen van een ontmoetingsplaats voor de ouders. 

Deze gestrande boot biedt aan de ouders en de kinderen voor en na school een 

creatieve ontmoetingsplaats. Wie met de fiets naar school komt, kan achterin de 

boot zijn vehikel parkeren. 

Het kleurrijke zebrapad zorgt er op een speelse manier voor dat de aandacht ge-

vestigd wordt op het feit dat dit een oversteekplaats voor schoolkinderen is. 

Aan de kleuterspeelplaats staan er ondertussen 4 bloembakken. Dit is niet al-

leen kleurrijk, het zorgt er ook voor dat auto’s niet zomaar overal kunnen par-

keren.  

Bovendien krijgen de automobilisten hierdoor het gevoel dat de straat smaller 

is, wat hen hopelijk doet vertragen. 

 

Ook de gemeente heeft zijn steentje bijgedragen en tussen de bomen aan de 

Langelede een  veilige speelruimte gecreëerd. Ook aan het water kun je nu in 

alle rust genieten van de natuur. 

De grootste aanpassing is echter het feit dat de Lange-

lede van aan de Akkerstraat tot een eind in de Cornil-

straat fietsstraat is.  

Welke regels gelden er voor een fietsstraat ? 

• Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan een 
groot fietspictogram. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aange-
duid met een verkeersbord. 

Naast verschillende nieuwe kinderen is er ook een nieuwe leerkracht op school aanwezig.  
In de kleuterschool verwelkomen we juf Laurine. Zij zal de verschillende klassen veelvuldig ondersteunen. En 
terug van weggeweest is turnjuf Gianna, zij geeft op dins-, donder– en vrijdag lichamelijke opvoeding. 
We heten hen van harte welkom aan boord en hopen dat ze zich vlug thuis voelen op onze school.  

Verkeersveiligheid rond de school. 

Nieuwe gezichten op school. 

Klassikale infoavonden. 

Door de huidige coronamaatregelen vinden we het als school niet verantwoord en bovendien onveilig om de ou-

ders gezamenlijk in klasverband uit te nodigen op onze klassikale infoavonden. 

Daarom hebben we het volgende voorzien : de kleuterklassen en het eerste leerjaar zullen via digitale weg deze 

infoavond verzorgen. Jullie krijgen hierover binnenkort meer informatie. 

Vanaf het tweede leerjaar zal de leerkracht deze week nog een klassikale infobrochure aan jullie doormailen. 

Nadat jullie die thuis grondig hebben doorgenomen, is het mogelijk om aan de klastitularis gerichte vragen te 

stellen. Je zal dit dan in de tweede week van september via verschillende kanalen kunnen doen.  

Ook wij vinden het jammer dat dit nu op een andere en afstandelijke manier dient te gebeuren maar we hopen 

dat alles zich zo spoedig als mogelijk herstelt. 



Voor de kleuterschool implementeren  we verder het procesgericht volgen van het jonge kind via Zill. We kijken 

dit jaar ook uit naar een nieuwe godsdienstmethode. 

Voor de lagere school proberen we verder Zillige differentievormen uit. Voor beide zetten we de ruimte– en tijd-

kaders op punt. 

Door het afstandsleren hebben we ook ondervonden dat er toch enkele computervaardigheden dienen bijge-

schaafd te worden. Er zijn extra chromebooks aangekocht, deze zullen goed van pas komen ! 
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Aanpassingen schoolreglement. 

Prioriteiten nieuw schooljaar. 

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

 Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. 

 Voor de 5-jarigen in het kleuteronderwijs wordt er een leerplicht ingevoerd van 290 halve dagen. 

 Bij schoolverandering wordt nu meer concreet bepaald welke leerlingengegevens deel kunnen uitmaken van 
het overgedragen dossier. Dit zijn enkel gegevens die betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijs-
loopbaan. 

 Vanaf nu kan een ouder of leerling via CLB-chat anoniem een vraag stellen of een verhaal vertellen aan een 
CLB-medewerker. 

 Kleuters moeten voldoende dagen aanwezig zijn in het eerste en tweede kleuterklasje om recht te hebben op 
kleutertoeslag. Zie  https://groeipakket.be/nl/participatietoeslagen 

 De school is verplicht om redelijke aanpassingen te nemen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoef-
ten. 

 De beroepsprocedures tegen het niet-uitreiken van een getuigschrift basisonderwijs en tegen een definitieve 
uitsluiting werden bondig aangepast. 

 De minder scherpe maximumfactuur voor bv. meerdaagse uitstappen stijgt van 440 naar 445 euro. Verder zijn 
er geen prijsstijgingen. 

 Als school zijn we verplicht om in een gespreide betaling van minimum drie schoolrekeningen per schooljaar 
te voorzien. 

 Om recht te hebben op revalidatie tijdens de lestijden wordt er niet langer verwezen naar het hebben van een 
diagnose of stoornis. 

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

• Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. 

• In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. 
 
Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan 
gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs 
de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. 

We willen op deze manier voorrang geven aan de fietsers. We begrijpen dat dit voor de ouders en de kinderen 
een grote aanpassing is. We proberen alleszins bij de automobilisten een mentaliteitsverandering na te stre-
ven. 

Aangezien dit een proefopstelling is, wordt er eind oktober geëvalueerd. Mogen we ondertussen aan iedereen 
vragen om mee te werken aan de verkeersveiligheid in de schoolbuurt ? 

We bedanken alleszins hartelijk alle medewerkers aan dit schitterend project ! 



Kalender september 2020. 

Ik wens iedereen in het nieuwe schooljaar een warm hart en hoop dat onze dromen mogen uitkomen.  

Ik droom dat onze kinderen zullen worden beoordeeld naar hun inzet en niet naar hun resultaat.  

Ik droom dat alle juffen niet steeds vragen aan hun kinderen om ‘groot’ te zijn,  

maar ‘klein’ worden en naar de wereld kijken door de ogen van een kind.  

Ik droom dat onze kinderen en kleinkinderen op school en in onze maatschappij niet beoordeeld zullen 

worden op hetgeen ze niet kunnen,  maar wel op datgene wat ze wel kunnen en op datgene wat ze 

goed doen.  

Ik droom dat alle kinderen bang mogen zijn en dat ze mogen falen.  

Ik droom dat alle leerkrachten naar onze kinderen positieve boodschappen zullen gebruiken in plaats 

van negatieve.  

Ik droom dat al onze kinderen aanvaard worden om wat ze zijn en niet om wat er van hen verwacht 

wordt.  

Maken jullie mijn droom waar, zodat al onze kinderen met vreugde en een lach kunnen zijn wie ze 

zijn? 

Kan jij deze droom waar maken dit schooljaar?  

Ik wens iedereen een fijn begin van het nieuwe schooljaar!  Geniet van die eerste schooldag en van alle 

schooldagen die nog komen!  

  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Dinsdag 1 september 8 u 30 – 9 u iedereen  gezamenlijke start 

schooljaar 2020-2021 

 

speelplaats 

 13 u  K3/L1/L2/L3/L4/
L5/L6 

startactiviteit jaarthema  

Zondag 6 september 11 u L2 Eerste communie Parochiekerk  

Wachtebeke 

Woensdag 9 september 10 u K3 watergewenning Zwembad Zelzate 

Maandag 14 september 13 u L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

Vrijdag 18 september 13 u L1/L2 Kronkeldidoe Sporthal Zelzate 

  iedereen Strapdag  

Maandag 21 september 13 u L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

Woensdag 23 september 8 u 30  iedereen schoolfotograaf op school 

Maandag 28 september 13 u L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

Woensdag 30 september 8 u 30 kleuterschool Pedagogische studiedag 

Kleuters hebben geen 
school ! 

 


