
 

 

  

‘ t Langeledeken. 

Beste ouder, 

 

April 

2021 

De langeledeschool leeft... 

Tuur in de natuur 

 

We hadden anders gehoopt maar ook dit schooljaar kan het geplande schoolfeest niet 
plaatsvinden. Toch kunnen we dit niet zomaar ongemerkt laten voorbij-

gaan… 

 Op zaterdag 24 april organiseren we een  mega PIZZAVERKOOP. 
We verkopen verse pizza’s, om zelf op te warmen, in een afhaalfor-
mule. 

 Online kunnen jullie binnenkort kiezen uit 11 verschillende soorten pizza’s, voor 
klein en groot ! Praktische info hierover volgt binnenkort. 

 In het weekend van 1 mei ontvangen jullie een digitale verrassing… 

 In de week voor Moederdag (9 mei) houden we voor de eerste keer een  

 super bloemen-/plantjesverkoop. 

 En als laatste activiteit dit schooljaar is er begin juni onze kunstwandelroute.     

 Dit alles vindt plaats voor de aankoop van een afdak voor op de kleuter-
speelplaats. 

HARTELIJK DANK VOOR DE STEUN !           

Bij de opmaak van dit infoblaadje keek ik eens terug naar de editie van april 
2020. 

Dit stond toen op het voorblad : 

“Wie had ooit het vermoeden dat de school, aan het begin van april 
2020, zo stil en leeg zou zijn ? Op een paar weken tijd is ons leven onge-
looflijk veranderd. Heel wat toekomstige plannen vallen helemaal in dui-
gen. Onzekere tijden, voor ons maar zeker voor onze kinderen.” 

Helaas zitten we met zijn allen terug in dezelfde situatie…  Op enkele kin-

deren na, in de noodopvang, verloopt deze Goede Week helemaal niet zoals 
voorzien. Alle geplande activiteiten komen te vervallen. 

Jammer, maar momenteel geldt er voor ons allen een andere prioriteit en 
dat is de gezondheid van iedereen. De besmettingsgraad in Wachtebeke is 
helemaal niet goed en dat merkten we de laatste weken ook hier op school. 
Gelukkig zijn er heel veel mensen die deze pandemie ernstig nemen en de 
geldende maatregelen nauwgezet naleven. We hoorden ook verhalen van 
mensen die dit moeilijk vonden… tot het virus ook in de dichte nabijheid 

slachtoffers maakt… dan is de realiteit opeens heel confronterend.  

Ik wens dan ook iedereen toch nog het nodige doorzettingsvermogen én een 
spoedig en volledig herstel aan wie besmet raakte.       

Derry Jacob, directeur. 



Kalender april 2021. 
  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

WIE 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Maandag 19 april 13 u—14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Woensdag 21 april 10 u Giraffenklas watergewenning zwembad Zelzate 

 ‘s namiddags iedereen buitenspeeldag in de natuur 

Donderdag 22 april 15 u 30 — 17 u ingeschreven 
lln. 

typeles bovenste  

containerklas 

Vrijdag 23 april vm 

nm 

L3 

L4 

workshop ‘afval leren be-
heren’ 

turnzaal 

Zaterdag 24 april  16 u 30 — 

18 u 30 

iedereen De lekkerste  

pizza’s. 

op de parking voor 
school. 

Maandag 26 april   V R IJ A F  

Pasen gebeurt… 

in onze liefde voor elkaar 

in een glimlach 

een telefoongesprek 

een eenvoudig ‘hoe gaat het ?’ 

Pasen gebeurt… 

waar we elkaar proberen te beschermen 

en de voorzorgsmaatregelen naleven,  

waar we tijd maken voor het verhaal van een ander, 

beren zetten voor het raam 

of een maaltijd brengen naar de buurvrouw. 

 

Paasvreugde wordt voelbaar hier en nu 

in de moed van velen 

om niet bang te worden 

om verbinding niet uit de weg te gaan. 

 

In de verte, aan de rand van deze quarantaine 

gloort nieuw leven 

met tijd en aandacht 

voor jouw en mijn binnenkant. 

Zalig Pasen ! 


