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Als katholieke dialoogschool is er... 

De jaarlijkse campagneboodschap van Welzijnszorg, ver-
taald voor de lagere school in ‘Een digi-wereld voor ieder-
een’.   
Dit is een vakoverschrijdend solidariteitsproject met Robby 
en zijn vrienden in de hoofdrol. Dit jaar leren Robby en 
Fatmira en hun vriendjes dat het niet makkelijk is om met 
digitalisering om te gaan. Digitaal is het nieuwe normaal en 
schept veel mogelijkheden maar creëert ook ongelijkheden. 

 De lichtjeswandeling was terug een groot 

succes, meer dan 270 deelnemers vonden in 

het donker de weg naar school terug. Be-

dankt voor de samenwerking en/of aanwe-

zigheid. 

K e r s t  o p  d e  La n g e l e d e s c h o o l  

 Op dinsdag 20 december organiseren we met onze school 

de benefietactie ‘DE LANGELEEDSE WARMATHON.’ Die dag wandelen 

of lopen de kinderen, de ouders,... een ganse dag. 

 Er is ook een sfeervolle kerstviering in de turnzaal op woensdag 21 

december rond 8 u 45. De kinderen van het vijfde leerjaar heten ieder-

een van harte welkom. 

 Gelukkig is er op school terug nog eens een kerstmarkt. Deze zal op  

donderdag 22 december plaatsvinden. Allen welkom !  

 De kerststallentocht is ook dit jaar vrij te wandelen of te fietsen tussen 

15 december en 7 januari. Er zullen inspirerende teksten uithangen en 

er wordt ook een wedstrijd voorzien. 

 Gedurende deze week zullen de leerlingen van het zesde leerjaar terug 
dj-en en liedjes afspelen. Voor € 1 kun je jouw lievelingsnummer aan-
vragen. 

 !!! Op 30 maart 2023 nodigen we alle (groot)ouders uit op een school-
optreden. Noteer dit alvast in jouw kalender  !!!  
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Verdriet en dankbaarheid gaan samen bij het overlijden van : 

Mevrouw Yvette De Cleene, overleden op 13 november 2022, 

overgrootmoeder van Liam (Julesklas) en Ella Halleux (Basklas). 

 Vreugde en blijdschap voor  : 

 * César, geboren op 27 oktober 2022, een broertje van Jeanne Van de 

Sompel (Kikkerklas) 



Kalender december 2022. 
  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Donderdag 1 december nm iedereen boomplantactie  

Vrijdag 2 december 8 u 30 – 15 u 20 iedereen Sinterklaas op school   

Zondag 4 december 11 u iedereen gezinsviering parochiekerk 

Maandag 5 december 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

Woensdag 7 december 10 u 30 – 11 u 
30 

Giraffenklas watergewenning zwembad Zelzate 

Maandag 12 december 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

nm Rikki-/Kikker-/Bas-
/Giraffenklas 

Viesvuilland turnzaal 

Dinsdag 13 december 8 u 30 – 15 u 20 L6 bezoek aan Edugo Edugo Oostakker 

20 u leden ouderraad vergadering ouder-
raad 

eetzaal 

Zondag 18 december 11 u iedereen jeugdviering parochiekerk 

Maandag 19 december 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 
zwemmen 

Puyenbroeck 

Dinsdag 20 december 8 u 30 – 15 u 20 iedereen Warmathon 
  

Woensdag 21 decem-

ber 

8 u 45 – 10 u 30 lagere school gebedsviering ver-
zorgd door L5 turnzaal 

Donderdag 22 decem-

ber 

10 u 30 nieuwkomers wenmoment instap-
pers Julesklas 

14 u 30 iedereen Kerstmarkt 
speelplaats 

Vrijdag 23 december   lagere school rapport 2 
  

Maandag 26 december 

tot en met zondag 8 

januari 

  

iedereen Kerstvakantie 

Zondag 1 januari 11 u 
iedereen  parochiekerk Wachtebeke 

 
Geef vonkjes licht aan iedereen 
die voor een gesloten deur staat.  
Geef vonkjes licht aan iedereen 
aan iedereen die zich eenzaam voelt.  
Geef vonkjes licht aan iedereen 
die op de vlucht is voor honger en geweld. 
Geef vonkjes aan iedereen  
die te weinig kansen krijgt in het leven. 
Geef vonkjes licht aan iedereen 
die zich opgesloten voelt of die ernstig ziek is. 
Geef vonkjes licht aan iedereen 
die verdwaalt in het digitale doolhof. 
Geef vonkjes aan iedereen 
die het moeilijk heeft. 
Geef vonkjes licht… 


