
‘ t Langeledeken. 

Ieder jaar ontsteekt een kind in Bethlehem het vredeslicht. Dan 
vliegt een Oostenrijkse televisiezender het licht over naar Linz 
zonder het vuur te doven.  

Vervolgens wordt het licht van mens tot mens aan elkaar door-
gegeven. De scouts spelen daarin een belangrijke rol. Dat door-
geven gebeurt niet alleen in Oostenrijk, maar over heel Europa 
en intussen ook ver daarbuiten. Zo ontstaat er al meer dan 25 
jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje, dat 
ene kleine vonkje een oceaan van licht.  

Het vredeslicht is een uitnodiging aan alle mensen van goede 
wil om een teken van hoop, vrede, verdraagzaamheid en ver-
bondenheid door te geven aan anderen. En dat gebeurt over grenzen, over leeftijden, 
over religies, ziekte en gezondheid heen. Want iedereen heeft wel een reden om het 
vredeslicht te delen en de boodschap van vrede uit te dragen. 

In de tijd van het jaar dat de duisternis veel plaats inneemt, snakt een mens naar licht. 

Onze kunstverlichting draait dan op volle toeren, maar hoe feeëriek glitter en glans ook 
lijken, hartverwarmend zijn ze niet echt. Hoe kan jij een lichtje zijn voor wie in het 
donker leeft ? Ken je mensen die zich eenzaam, alleen en in de steek gelaten voelen ?  

Haal hen uit de duisternis en geef hen een lichtpuntje.  

  

 

 

JANUARI 

2022 

Beste ouder, 

Verbonden met het licht. 

 Soms kan het leven 

er uitzichtloos uitzien 

maar ook in de donkerste  

momenten 

van het leven 

is er altijd wel een lichtpuntje 

dat jou hoop zal geven. 

Kerst op de Langeledeschool. 

De kerstverlichting straalt precies minder dan andere jaren, de –liedjes klinken minder 
sfeervol, het is terug een rare kerstperiode. Ook plots een week minder schooltijd, het 
heeft zijn gevolgen. Toch proberen we er op school nog iets fijns van te maken : 

 Op vrijdag 17 december is er in elke klas een kerstviering. 

 Alle klassen houden die dag ook een kerstfeestje mét lekkere verse boterkoeken! 

 Er is geen gezamenlijke kerststallentocht maar een tocht per gezinsbubbel mo-
gelijk. Via e-mail krijgen jullie daarover de nodige info. 

We hopen dat het toch voor elk kind hier op school, in gezins– of familieverband, toch 
nog een zalige kersttijd mag worden. Want tenslotte maakt niet de versiering maar wel 
het menselijk contact van deze periode een leuke tijd.  
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 Op vrijdag 17 december zal uw kind in de lagere school een tweede rapport meekrijgen. Dit is een 

weekje eerder dan voorzien. Het rapport kan er dus wat beperkter uitzien dan in andere periodes. 

 Na de kerstvakantie gaan de leerlingen van L4/L5/L6 wekelijks zwemmen. 

 Lagere school : er zijn nieuwe turnzakken geleverd. Deze zullen voor uw kind op maandag 10 januari 

klaarliggen. Mogen we vragen om tegen dan de turnkledij van uw kind netjes gewassen terug mee te 

geven ? Deze turnzak blijft gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind zijn of haar eigendom. Hier-

voor zal je op de schoolrekening van januari een bedrag van € 6 terugvinden. 

           We hebben voor duurzame  100 % katoenen zakken gekozen. Wassen: binnenste buiten, 40° maximum.      

 Drogen op de draad en niet op de print strijken a.u.b. 

 De plaatsing van het afdak op de kleuterspeelplaats heeft wat vertraging. Eerst dient de administratieve 
molen verder doorlopen te worden, er komen ook nog wat onverwachte grondwerken bij. 

   

Noteer alvast in uw agenda : op ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022 organiseert de 
ouderraad in afhaalformule een KAASfestijn.  Voor wie geen kaas lust, zal er ook een 

vleesschotel beschikbaar zijn.   
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De Langeledeschool informeert verder... 

Familieberichten. 
  Verdriet en dankbaarheid gaan samen bij het overlijden van : 

+ mevrouw Magda Blondeel,  op 6 december 2021, oma van Fran (L4) en Casper De Martelaer (L3). 
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Kalender januari 2020. 
  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

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

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

voor onze leerlingen 

 

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

Woensdag 19 januari 8 u 30 

10 u 

Bijenklas 

Giraffenklas 

watergewenning zwembad Zelzate 

Maandag 24 januari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Maandag 31 januari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

  

Een nieuw jaar.  
 

Nieuwe wensen worden uitgesproken.  
 

Nieuwe hoop wordt geboren.  
 

Laat de hoop als een rode draad je dagen kleuren.  
 

Laat de hoop, ondanks veel wanhoop,  
dat schemerlichtje zijn dat je doet verder gaan.  

 
Laat de hoop je doen reiken naar wat misschien nooit bereikbaar is,  

maar wel mee je leven zin geeft.  
 

Laat de hoop je doen wenen en lachen, 
 strijden en rusten,  

liefhebben en bidden.  
 

Het schoolteam en de ouderraad wenst jullie  
bij het begin van het nieuwe jaar  

heel veel hoop toe.   
 

En laten we samen hoopvol vertrouwen: ‘alles komt goed’.  
 

EEN GELUKKIG    


