
 We zijn bijna de laatste maand van het schooljaar en gelukkig kunnen we dit afslui-

ten in code groen. Dat betekent dat we nog enkel dienen in te zetten op voldoende 

handhygiëne en verluchting.  

Alleszins een grote dank-u-wel aan iedereen om er samen mee voor gezorgd te hebben dat 

we als school de voorbije coronaperiode zonder al te grote problemen zijn doorgekomen. 

 Telkens ben ik verbaasd van de veerkracht die kinderen bezitten. Ze passen zich snel 

en vaak probleemloos aan veranderende situaties aan. Ook de 4 Oekraïense kinderen 

op school voelen zich al helemaal thuis. Dit dankzij de fijne gastvrijheid van de klas-

genootjes en de leerkrachten, proficiat daarvoor. 

 In de boot voor school komt een boekenruilkast. De leerlingen van L6 versierden 

deze. Op 10 juni wordt de kast tijdens een koffiemoment van de ouderraad onthuld. 

Wie kinder– en/of volwassen boeken kan missen, mag deze gerust op school afgeven. 

 Deze tijd van het jaar komen terug heel wat kinderen met de fiets naar school. Mogen 

we nogmaals de aandacht vestigen op de verkeersveiligheid aan het brugje ? Haast en 

spoed is zelden goed, wees aandachtig voor onze zwakke weggebruikers. Bedankt. 

 Binnenkort volgt er een uitnodiging voor het individueel oudercontact van einde 

schooljaar. Deze zullen zowel online als op school plaatsvinden. 

 Op donderdag 30 juni is er een halve dag school, er is opvang tot 13 uur voorzien. 

 Als katholieke dialoogschool  zet ik ook graag de 

kracht van het Pinkstervuur even in de kijker.  

Heer, stort Uw Geest uit in deze tijd van  

 twijfel en onzekerheid. 

Vervul ons hart met troost en dankbaarheid. 

‘ t Langeledeken. 

Beste ouder, 

 

Juni 

2022 

De langeledeschool informeert... 

Talent op school... 

Ook deze maand zetten we graag een talent in de kijker. Nina 
uit het zesde leerjaar presenteert met bescheiden trots haar eer-

ste boek : “Préparé. Het moedige przewalskipaard .”  In dit 
boek vertelt een jonge hengst zijn levensverhaal. Hoe hij samen 

met zijn mama werd gevangen. En hoe hij het meisje Macken-
zie ontmoette. Ze kunnen samen de wereld aan… tot er een 

ongeluk gebeurt. Krijgt dit verhaal een happy end ? Ontdek hoe 
de Préparé met vallen en opstaan, maar omringd met veel liefde, 
de wereld ontdekt. Nina zegt : “Ik hoop dat ik dit boek eens 

mag voorlezen voor kinderen in het ziekenhuis. Om ze moed te 
geven. Omdat zij net zo moedig zijn als Préparé !"  

Knap ! Te bestellen via Webwinkel Boekscout.nl: Nina Ankrah 

- Préparé - Het moedige przewalskipaard  

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13248
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13248


Kalender juni 2022. 
  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Zondag 5 juni 11 u L1 Eerste communie Parochiekerk Wachte-
beke 

Proficiat aan alle kinderen en hun ouders met hun Eerste communie of Lentefeest ! 

Maandag 6 juni Pinkstermaandag ! Vrije dag voor iedereen. 

Woensdag 8 juni 8 u 30 

10 u 

11 u 30 

Bijenklas 

Giraffenklas 

alle klassen 

watergewenning 

  
MOS-moment 

zwembad Zelzate 

  
speelplaats 

  iedereen laatste keer oog voor 
lekkers 

  

Vrijdag 10 juni 8 u 30 – 15 u 15 2K/3KA/3KB spel- en wandeldag Puyenbroeck 

vm L6 interdiocesane proeven lokaal L6 

15 u 15 iedereen koffiemoment ouder-
raad + inhuldiging boe-
kenruilkastje 

boot voor school 

Zondag 12 juni Vaderdag: proficiat aan alle papa’s ! 

Maandag 13 juni 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

(buiten bij warm 
weer) 

vm L6 interdiocesane proeven lokaal L6 

10 u 30 K3A/B – L1 kennismakingsmoment klaslokalen L1 

Donderdag 16 juni vm L1 fietstocht Wachtebeke 

Maandag 20 juni 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

(buiten bij warm 
weer) 

Donderdag 23 juni 14 u 30 – 15 u 
30 

3KA/3KB diploma-uitreiking speelplaats 

  L4 fietstocht doorheen Wachtebe-
ke 

Vrijdag 24 juni 8 u 30 – 17 u 30 L5/L6 schoolreis Efteling 

Maandag 27 juni 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

  kleuterschool schoolreis Harry Malter 

Dinsdag 28 juni 8 u 45 – 17 u 
8 u 45 – 16 u 

L1/L2 
L3/L4 

schoolreis 
schoolreis 

Boudewijnpark 
Robotland 

19 u L6, helpers,  

ouderraad 

proclamatie +  

bedanking helpers 

  

Woensdag 29 juni 8 u 45 
9 u 45 

L1/L2/L3 
L4/L5/L6 

eucharistieviering ver-
zorgd door L1/L2 

turnzaal 

Donderdag 30 juni voormiddag 
 
namiddag 

L5/L6 
 
iedereen 

fietstocht 
 
vrijaf 

doorheen Wachtebe-
ke 


