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Ten	geleide

“Onderwijzen	 is	 vooral	 lie1ebben:	 de	 wereld,	 de	
kinderen,	 jezelf”	 (Wilfried	 Luyten,	 het	 bruggesprek,	
een	opstap	naar	vormend	onderwijs).
Mijn	pedagoog,	mijn	goeroe,	diegene	die	mij	leerde	de	
leerlingen	 lief	 te	hebben,	 is	 al	 een	 aantal	 jaren	met	
pensioen.	 Nu	 heeC	 hij	 een	 boek	 geschreven.	 En	wat	
voor	één…

De	 essenIe	 van	 goed	 onderwijs 	 is	 samen	 naar	 iets	
kijken,	met	 hetzelfde	bezig	 zijn.	Wanneer	je	kinderen	
iets	 onder	 de	 aandacht	 brengt,	 tonen	 ze	 daar	
belangstelling	 voor.	 Zet	 wat	 potjes	 klaar	 en	 ze	 gaan	
‘eten	maken’.	Leg	wat	prentenboeken	in	hun	bereik	en	
ze	willen	er	samen	met	jou	in	kijken.	Kinderen	hebben	
volwassenen	 nodig,	 die	 hen	 ergens	 op	 wijzen,	 die	
dingen	 voordoen,	 die	 samen	 met	 hen	 allerlei	
acIviteiten	doen.
Binnen	onderwijs	komt	 daarbij	 dat	 je	niet	werkt	met	
één	 of	 een	 paar	 kinderen	maar	met	 een	 groep.	 Een	
hele	 groep	 kinderen	 op	 hetzelfde	 moment	 met	 iets	
boeien,	 vraagt	 deskundigheid.	 Je	 moet	 ook	 veel	
achtergrond	 hebben.	 Je	 moet	 immers	 echt	 wat	 te	
bieden	hebben.	De	wereld	is	enorm	complex.	Wat	aan	
kinderen	geleerd	wordt,	hangt	af	 van	de	kinderen	die	
je	voor	je	hebt,	het	hangt	ook	af	van	wat	je	belangrijk	
vindt.	 Belangrijk	 voor	 nu	 en	 voor	 later.	 Dat	 is	 een	
spanning	die	hoort	bij	opvoeden.	Je	bent	tegelijk	bezig	
met	nu	en	met	later.	Je	kunt	de	toekomst	niet	voorzien	
maar	je	moet	toch	voorbereiden	op	later.
Kinderen	zullen	zeker	 zelSennis	moeten	 opdoen.	Dat	
is 	 de	 basis 	 van	 menszijn.	 Jezelf	 juist	 naar	 waarde	
schaTen,	 weten	 wat	 je	wilt,	 kunnen	 omgaan	met	 je	
gevoelens.	 Kinderen	 leren	 op	 school	 omgaan	 met	
anderen.	Juf	 Inge	is	hier	een	krak	in.	Ze	leren	omgaan	
met	 anderen,	 ze	 leren	 naar	 anderen	 luisteren,	 ze	
merken	dat	niet	iedereen	hetzelfde	is.	
Vervolgens	 is	 er	 de	 wereld,	 die	 op	 school	 alsmaar	
groter	 wordt.	 Kinderen	 ontdekken	 de	 wereld	 van	
planten	en	 dieren,	 de	 wereld	 van	 vroeger	 en	 nu,	de	
wereld	 van	 taal,	 van	 techniek,	 van	 kunst.	 De	wereld	
van	het	concrete	en	van	het	abstracte.
Het	 gaat	 niet	 om	 kennis	 op	 zich.	 Kennis	 moet	
betekenis	 hebben.	 Wat	 heeC	 dat	 met	 elkaar	 te	
maken?	Wat	kan	je	ermee?	
Iets	echt	 verwerven,	 zodat	 het	 geen	 schoolse	 kennis	
blijC,	wil 	zeggen	dat	je	het	je	eigen	hebt	gemaakt.	Dat	
gebeurt	 meestal	 wanneer	 kennis	 en	 ervaringen	 op	
elkaar	 aansluiten.	 Kennis	 wordt	 dan	 je	 bagage.	
Daarmee	kan	je	wat	in	je	leven.

De	slag	om	de	gulden	sporen

Wat	 ik	 zo	 mooi	 vind	 in	 het	 project	 over	 de	
guldensporenslag,	 je	moet	 het	 echt	 lezen,	 is	 hoe	de	
kinderen	 van	 het	 vijfde	 leerjaar	dit	 stuk	geschiedenis	
beleefden.	 Ze	speelden	 heel	deze	geschiedenis	na	en	
leerden	er	alles	over	de	Franse	 koning,	de	 aanleiding	
en	 de	 slag	 op	 de	 Groeninghekouter.	 Ze	leerden	over	
het	 graafschap	 Vlaanderen	 en	over	 het	Franse	 leger.	
Door	het	na 	te	spelen	en	tableau	vivants	te	maken	en	
er	 foto’s	 van	 te	 nemen,	 blijC	 dit	 voor	 alIjd	 in	 hun	
geheugen	 gegriC.	Dit	 is 	het	 onderwijs 	waar	 ik	 zo	 van	
houd:	 je	 boeit	 de	 kinderen	 op	 een	 uitzonderlijke	
manier.	Proficiat	aan	juf	Steffi	en	meester	Jeroen.	Well	
done!	Het	mag	ook	eens	gezegd.

Op	 23	 februari	 organiseerden	 onze	 vrienden	 van	 De	
Smalle	een	quiz.	Er	diende	te	worden	uitgeweken	naar	
de	 sportzaal	 omdat	 er	 liefst	 27	 ploegen	 deelnamen.	
Wat	 me	 vooral	 opviel:	 heel	 wat	 ouders 	hadden	 een	
ploegje	 weten	 samen	 te	 stellen	 en	 puzzelden	 vrolijk	
mee.	Je	leest	er	het	verslag	over.	Dank	je	wel	aan	alle	
deelnemers 	 en	 uiteraard	 aan	 het	 quizteam	 dat	 alle	
vragen	uitdokterde.	Quizmaster	SIjn	kweet	zich	meer	
dan	 behoorlijk	 van	 zijn	 taak.	 Volgend	 jaar	 komt	 er	
zeker	een	nieuwe	ediIe!

In	 deze	 Smak	 lees 	 je	 verder	 over	 draken,	 over	 het	
naderend	 schoolfeest,	 het	 verhalenschriC	 in	 het	
tweede	 leerjaar.	 Je	 leest	 over	 de	gedichtendag	 en	de	
piraten	van	de	derde	kleuterklas.	Alweer	een	overvolle	
Smak.	

We	zijn	maart	en	het	jaar	vliegt	vooruit.	Straks	krijgen	
we	 lekker	 weer	 en	 kunnen	 we	 genieten	 van	 de	
voorjaarszon.	 Meer	 moet	 een	 mens	 eigenlijk	 niet	
hebben.	Op	naar	het	schoolfeest!

Meneer	Rudy
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Twee	kinderen	krijgen	van	hun	juf	de	opdracht	om	een	Ijdlijn	te	
maken,	te	starten	bij	1920.
Samen	met	hun	grootouders	nemen	ze	een	duik	in	het	verleden	
en	nemen	jullie	mee	voor	een	trip	down	memory	lane.
We	nodigen	jullie	graag	uit	voor	ons	achtste	optreden	in	de	
schouwburg	van	Brugge	op	woensdag	9	mei	2018.	De	
vooorstellingen	beginnen	om	15.00u	en	17.30u.	Nostalgie	
inbegrepen…

Info	over	Icketverkoop	en	prakIsche	regeling	volgt	in	een	
aparte	brief.

Ons kinderspektakel: “RETRO”

Nog	meer	kleur	en	plezier	op	onze	kleuterspeelplaats.

Op	dinsdag	27	februari	mochten	wij	met	veel	plezier	nieuwe	moduleblokken	ontvangen	op	onze	speelplaats.	We	
hadden	hiervan	al	enkele	exemplaren	staan	op	onze	grasmat,	maar	dankzij	de	verkeerssubsidies	van	de	stad	
Brugge	konden	we	nog	5	nieuwe	moduleblokken	aankopen.

De	nieuwe	blokken	werden	dan	ook	vol	enthousiasme	onthaald	door	onze	kleuters.	Ze	gingen	meteen	op	
verkenning	en	probeerden	de	nieuwe	blokken	uit.	De	oudste	kleuters	schoven	alle	blokken	achter	elkaar	en	
maakten	op	die	manier	een	parcours	voor	alle	kleuters.	Het	was	leuk	om	te	zien!

Juf	Jolien

GEZOCHT	IN	BRUIKLEEN		VOOR	HET	SCHOOLFEESTOPTREDEN	2018

Het	eerste	kleuter	C	(juffen	Jolien	en	Ann)
Wij	zoeken	7	aerobicsteps	om	te	gebruiken	op	het	schoolfeestoptreden	
(woe,	9	mei	’18)

Graag	contact	opnemen	met	één	van	ons	beiden.

Dank	voor	de	medewerking,									Juffen	Jolien	en	Ann
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Welkom	Noa	in	1	ste	kleuter	B

Na	de	krokusvakanIe	is	Noa	Lara	Perez	naar	
ons	klasje	gekomen.
Vanaf	die	dag	hoort	hij	bij	onze	klas,	die		nu	14	
kleuters	telt.
Nu	hebben	we	7	jongens	en	7	meisjes	in	ons	
klasje.
		Noa	zat	vroeger	in	een	andere	school,	door	
verhuis	woont	hij	nu	dichter	bij	onze	school.
Welkom	Noa	in	ons	klasje.
Welkom	in	onze	school.		‘De	Smalle’!

	 	 	 De	kleuters	van	1B

NIEUWE	PEUTERS

In	het	nieuwe	jaar	is	Nina	gestart	in	onze	klas.	Na	de	krokusvakanIe	verwelkomden	we	ook	Jeron	en	Sam.	
Ze	beleefden	al	heel	wat	leuke	dingen	met	de	nieuwe	vriendjes.	
Jeron	speelt	het	liefst	met	de	auto’s	en	Sam	vond	het	leuk	om	nog	even	dicht	bij	de	juf	te	blijven.	

             	Nina              	Jeron              	Sam

We	zijn	op	zoek	naar	kleuterhandschoenen	(	geen	wanten!)	om	er	mee	
aan	de	slag	te	gaan:	voor	het	aanbrengen	van	de	juiste	pengreep!	
Ideaal	zou	zijn	als	we	er	een	paar	per	klas	zouden	hebben...	Wie	er	wil	
binnenbrengen:		bij	juf	Dominique	graag!	

Alvast	bedankt!!

De	kleuterjuffen
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Een	kikker	op	bezoek	in	1	ste	kleuter

Voor	de	krokusvakanIe	konden	de	peuters	genieten	
van	het	sprookje	van	de	kikkerkoning.
Een	kikker	die	plots	in	een	prins	veranderd	was	toch	wel	
heel	spectaculair.
We	konden	ons	inleven	als	echte	koningen	en	
koninginnen.	Er	kwam	ook	een	echte	kikker	op	bezoek	
in	de	klas,	deze	mochten	we	na	het	bezoek	vrijlaten	in	
de	vijver	van	meneer	Rudy.	We	leerden	wat	een	kikker	
eet,	hoe	die	zwemt,	springt,	eruit	ziet,	enz.
We	gingen	aan	de	slag	aan	de	knutseltafel	en	maakten	
een	lelieblad.	We	leerden	ook	stap	voor	stap	onze	eigen	
kikker	schilderen.	Op	het	einde	van	ons	thema	mochten	we	ons	allemaal	verkleden	
als	kikkers	en	sloten	we	af	met	een	geweldig	kikkerfeest.
	 	 	 	
	 	 	 	 juf	Lies		

Experimenteren	maar!

We	zijn	na	de	vakanIe	gestart	met	onze	
techniekkoffers	in	de	klas.	Een	doos	vol	spullen	
waar	de	kleuters	ten	volle	mee	kunnen	
experimenteren.

Juf	Lies
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Plagen,	ruzie,	pesten

Net	voor	de	krokusvakanIe	stonden	kranten	en	magazines	bol	van	arIkels	
over	pesten.	Ook	via	andere	media	kregen	we	pestacIeplannen	
voorgeschoteld;	denk	maar	aan	de	‘sIp-it-acIe’	van	Ketnet.

In	De	Smalle	werken	we	niet	één	week	tegen	pesten.	
We	werken	dag	in	dag	uit	aan	een	warm,	verbindend	
klimaat.	Een	warm	klimaat	met	openheid	tot	praten	en	
overleggen,	meningen	delen	is	een	ideale	basis	om	
pesten	net	tegen	te	gaan.	Natuurlijk	focussen	we	ons	
ook	via	filmpjes,	arIkels	en	spel	op	het	fenomeen	
pesten.	Wat	is	het,	hoe	kan	je	jezelf	of	een	ander	
helpen	op	een	veilige	manier?

Dat	wil	niet	zeggen	dat	er	geen	ruzie	meer	zou	zijn.	Ruzie	is,	hoe	raar	het	ook	
klinkt,	een	noodzakelijk	kwaad	om	weerbaarheid,	training	in	compromissen	
sluiten	en	het	opkomen	voor	jezelf	te	sImuleren.

Dat	je	als	ouder	grijze	haren	krijgt	bij	het	aanhoren	van	het	zoveelste	dispuut	
dat	je	kleine	erfgenaam	de	voorbije	dag	alweer	had,	neem	je	er	liefst	bij.	Die	
kleine	ruzies	duren	meestal	niet	lang,	maar	herhalen	zich	vaak	wel	(zucht).

Pesten	daarentegen	is	uit	den	boze.	Het	schaadt	iedereen	die	er	mee	te	
maken	heeC:	de	gepeste,	de	klasgenoten	,	het	gezin	van	het	slachtoffer	en	
ook	de	pester	zelf.	De	klasomgeving	wordt	als	onveilig	ervaren.	Immers,	
wanneer	het	met	de	één	gebeurt,	kan	het	even	goed	met	jou	gebeuren.	En	
wat	kan/mag	je	zeggen	of	doen	zonder	zelf	problemen	te	krijgen.	Het	creëert	
een	onveilig	klasklimaat.

Daarom	ook	dat	we	onmiddellijk	optreden	tegen	pesten,	samen	met	de	
Itularis	en	klasgenoten	door	middel	van	de	NO-Blame	methode.	Een	
methode	met	grote	slaagkans	waarbij	de	pester	zelf	aangespoord	wordt	tot	
omkering	van	zijn		gedrag.	En	die	omkering	uit	eigen	beweging	wordt	gesImuleerd	door	een	ondersteuningsgroep	
van	leerlingen	die	warm	en	posiIef	tot	acIe	komen.	De	pester	beschuldigen	en	bestraffen	leidt	niet	tot	echt	
omkeren	van	zijn	pestgedrag.	Een	pester	pest	meestal	niet	zomaar,	hij	pest	omdat	er	met	hem	iets	is.	Door	hem/
haar	de	kans	te	geven	(zonder	schuldig	bevonden	te	worden)	posiIef	gedrag	te	stellen	tegenover	het	slachtoffer,	
mede	gesteund	door	klasgenoten,	stopt	het	pesten	vrijwel	onmiddellijk.	En	dat	is	de	eerste	prioriteit!

Gedurende	een	Ijd	wordt	de	groep	gevolgd	en	gecoacht.	Wij	ondersteunen	als	leerkracht.

In	de	naIonale	week	tegen	pesten,	hoorden	de	kinderen	af	en	toe	het	bekende	anI-pestlied,	dansten	en	zongen	
ze	mee.	In	enkele	klassen	was	er	de	COMPLIMINUUT,	zowel	
in	de	kleuter-	als	in		de	lagere	afdeling.	Leren	complimenten	
geven	en	ontvangen.	In	het	eerste	en	derde	leerjaar	gingen	
ze	nog	een	stapje	verder	en	werden	complimentjes	
schriCelijk	uitgewisseld	(zie	leeuoek).	In	het	derde	
trimester	wordt	complimenteren	nog	eens	in	de	kijker	gezet	
in	de	sovaklas.

juf	Inge
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Circus	bij	ons	in	de	eerste	kleuterklas	C

Mathilde	Vandebroecke,	een	derdejaarsstudent	van	de	Vives	Brugge	
kwam	bij	ons	in	de	klas	een	tweetal	weken	werken	rond	het	thema	
‘circus’.	

Onze	klas	was	onze	klas	niet	meer	maar	het	was	een	heus	circus	
geworden.	Allerlei	aTributen	en	acIviteiten	die	eigen	waren	aan	het	
circus,	gaven	onze	kinderen	de	mogelijkheid	tot	ontdekken	en	beleven.	
Zo	had	ze	een	koffer	mee	met	allerlei	jongleermateriaal,	een	
speelcircustent,	zelfgemaakte	spelmaterialen	en	boekjes	die	haar	
thema	verrijkten	en	allerlei	circusdieren,	waaronder	Ijgers,	in	grote	
en	kleinere	knuffelformaten.	We	beleefden	gekleurd	scheerschuim	op	
een	aueelding	van	een	circustent,	hengelden	gekleurde	grote	en	
kleine	ballen	uit	het	water	naar	een	verhaal	van	‘Tito,	de	clown’,	
maakten	circus	smoothies,	mochten	op	een	koord	proberen	te	
stappen	(wat	super	moeilijk	was),	verkleedden	ons	naar	hartenlust	
in	clowns	en	koorddanseressen,	maakten	popcorn	(	met	
piepschuimvlokken)	in	onze	eigen	keuken	en	maakten	dit	klaar	in	een	geïmproviseerde	
kartonnen	popcornmachine,	beleefden	voelmomenten	in	een	tastkoffer	alsook	op	een	tastparcour	met	onze	
voeten,	kleurden	dierenmaskers	in,	deden	allerlei	circuskunstjes	Ijdens	korte	beweegmomentjes,	speelden	met	
de	mini	circustent	en	bijpassende	circuspoppetjes	,	kregen	een	circusIktak	te	zien	alsook	een	goochelshow	en	
nog	meer	van	die	leuke	dingen…	

Elke	moment	van	de	dag	werden	we	door	haar	in	dit	leuke	thema	ondergedompeld	en	geprikkeld.	Het	was	een	
fijne	stage.	Proficiat	Mathilde,	bedankt	en	wie	weet	tot	nog	eens	misschien?

juf	Ann	en	juf	Jolien
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Geniet	van	de	sfee
rbeelden
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DRAKEN	IN	DE	TWEEDE	KLEUTERKLAS

Vier	weken	voor	de	krokusvakanIe	was	het	
thema		in	de	tweede	kleuterklas	:
	‘	draken	‘.
Nog	nooit	uitgewerkt,	maar	ik	wou	iets	dat	kon	
aansluiten	bij	het	daaropvolgende	
belangstellingspunt,	namelijk	:	‘	ridders	en	
jonkvrouwen	‘.
Ook	juf	Marie,	die	een	paar	dagen	stage	zou	
komen	lopen	in	onze	klas,	vond	dit	een	heel	leuk	
idee.
Draken	hebben,	voor	volwassenen	dan	toch,	iets	
mysterieus.	Kleuters	vinden	eerder	het	idee	te	
kunnen	vliegen	en	vuur	spuwen	de	max	J
Het	werd	een	fijne	Ijd.		

Een	aantal	kinderen	brachten	leuke	dingen	mee.	Drakenpakken,	een	instapdraak,	knuffels,	duplodraken,	boeken,	
verhalen...	Daarom	aan	iedereen	die	voor	verrijking	zorgde	in	de	klas	een	dikke	merci.

We	knutselden,	met	wie	dat	graag	wou,	een	draak.	Een	eierdoos	vormde	de	basis.	Er	moest	vooral	worden	
geschilderd	en	geknipt.	Het	resultaat	mocht	worden	gezien.	Samen	met	de	

kleuters	was	ik	heel	tevreden.
Maar	de	jongens	en	de	meisjes	
mochten	vooral	hun	fantasie	de	
vrije	loop	laten.
Zo	ontdekte	ik	een	nieuw	thema	
dat	in	de	toekomst	zeker	nog	eens	
aan	bod	zal	komen.	Het	spel	van	
de	kinderen	bracht	me	op	verdere	
ideeën.

Juf	Johanna
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															‘	Wij	zijn	piraten	’

In	onze	derde	kleuterklas	was	het	tweede	
kleuterthema	‘	piraten	’.	We	zochten	een	code	voor	
de	klas,	enkel	dan	kwam	je	ons	schip	binnen	:	
piraatje-	maatje	.	Na	het	opzeTen	van	onze	wiTe-	
weet-	hoed,	kwamen	wij	al	heel	wat	te	weten	over	
piraten.	We	werden	nog	wijzer	toen	we	
piratenboeken	vonden	in	de	bib	met	daarin	een	
schat	aan	informaIe	over	het	reilen	en	zeilen	van	
het	piratenleven	.	Onze	bouwhoek	werd	een	schip	
waaruit	allerlei	prachIge	construcIes	tevoorschijn	
kwamen.	Bouwknap	en	rekenknap	zijn	we	zeker.	Een	
knap	staaltje	nadenk	en	meetwerk!	Pluim!

Het	poppenhuis	werd	het	piratenhuis.	We	vonden	
de	schat	terug	op	de	schatkaart	door	een	geheime	
weg	te	volgen	.	Die	konden	we	enkel	maar	vinden	
door	gebruik	te	maken	van	onze	lichtbak.	
Spannend!	De	kaart	werd	nog	‘echter’	door	deze	te	
bestrijken	met	de	koffietechniek.	De	zandtafel	werd	
een	plaats	waar	schatkisten	werden	verborgen,	
schelpenwegen	gemaakt,	piraten	en	hun	schepen	
zorgden	voor	fantasiespel.

	Piraten	werden	getekend	volgens	een	stappenplan	op	het	krijtbord	.Een	
piratencontractwerk,	stappen	op	een	dik	touw,	piratenhoed	maken,	heel	veel	nieuwe	
woorden	leren	kennen	:	kraaiennest,	enteren,	sabel,	verborgen	schatkist,	zeilen,	
kompas,	kapseizen,….Piratenwoorden	stempelen.		De	prentenboeken	“	Piraten	in	de	
straat	“	en	“	het	piratenmaal”	lieten	onze	fantasie	de	vrije	loop	.	SchiTerend	!	En	nog	
zoveel	meer…

Eén	ding	is	duidelijk	!	Vanaf	nu	kunnen	wij,	de	kleuters	van	de	derde	kleuterklas,	zeggen	
dat	we	volleerde	piraten	zijn!	Ahoi!	

De	kleuters	van	de	derde	kleuterklas	en	hun	juffie
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De piraten van de derde kleuterklas
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Schoolrijpheidsuiteenzeang	in	de	derde	kleuterklas

Op	woensdag	24	januari	2018	werden	de	ouders	van	de	derde	kleuterklas	uitgenodigd	op	onze	school	om	een	
woordje	uitleg	te	krijgen	over	de	schoolrijpheid	.	Wat	is	dit	eigenlijk	?	De	overstap	naar	het	eerste	leerjaar,	wat	
houdt	dit	in?	Wat	zijn	lees-,	reken-	en	taalvoorwaarden	?	

Een	powerpointvoorstelling	met	een	mix	van	informaIe	en	foto’s	van	klasechte	situaIes	maakten	het	voor	
onze	mama’s	en	papa’s	heel	wat	duidelijker	.	Zo	kregen	de	ouders	ook	een	klaar	beeld	op	de	ontwikkeling	van	
hun	kind	in	de	derde	kleuterklas	op	alle	ontwikkelingsdomeinen.

	Na	de	uiteenzexng	konden	de	ouders	nog	eventjes	nakeuvelen	
bij	een	kopje	koffie	.	Een	klasbezoek	in	de	klas	met	je	kleuter	was	
de	afronder	van	deze	ochtend.	Alle	hoeken	verkennen	,	eventjes	
je	eigen	spruit	aan	het	werk	zien,…

Want	zeg	nu	zelf,	hoe	vaak	hoor	je	niet	van	ouders	dat	ze	
dolgraag	eens	een	vlieg	zouden	willen	zijn	in	de	klas.

Een	geslaagde	ochtend		en	dat	vooral	dankzij	jullie	aanwezigheid	
en	jullie	fijne	reacIes,	waarvoor	een	welgemeende	DANK!

Juffie
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'EERLIJK EN HEERLIJK VLEES'

Spijkerswegel 3
8310 Sint-Kruis
www. hoeveslagerijdespycker.be

http://hoeveslagerijdespycker.be/
http://hoeveslagerijdespycker.be/
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Poëzieweek	van	25	januari	tot	31	januari
	 	

De	Poëzieweek	ging	tradiIegetrouw	van	start	met	de	“Gedichtendag”	op	de	laatste	donderdag	van	januari.

Poëzielie1ebbers	in	Nederland	en	Vlaanderen	organiseerden	die	dag	een	grote	diversiteit	aan	eigen	
poëzieacIviteiten	en	ook	de	media	klonken	die	dag	een	stuk	poëIscher.

Een	mooi	gedicht	is	iets	dat	je	treC,	soms	per	toeval	en	dikwijls	ook	heel	persoonlijk.	Vanaf	dan	sta	je	open	voor	
meer.
Een	gedicht	kan	je	helpen	om	woorden	te	vinden	bij	bijzondere	momenten	in	het	leven:	als	je	verliefd	bent,	bij	
liefdesverdriet,	een	baby	geboren,	een	overlijden	…

Maar	er	is	zoveel	meer!	Er	zijn	gedichten	voor	elke	dag,	om	bij	weg	te	dromen	of	om	door	verrast	te	worden.	
Gedichten	die	je	goed	vindt,	omdat	ze	een	glimlach	op	je	gezicht	toveren	of	doen	schaterlachen,	omdat	ze	
scherpzinnig	zijn	of	gewoonweg	zeggen	wat	jijzelf	niet	gezegd	krijgt…

Poëzie	is	schilderen	met	woorden,	zei	iemand	ooit.	Poëzie	scherpt	ook	de	creaIviteit	aan	helpt	ons	om	ons	in	te	
leven	in	anderen	…			

Om	al	die	redenen	wilden	wij	in	De	Smalle	niet	onder	doen	en	gaven	we	de	leerlingen	die	week	een	extra	
gedichtenbad.

De	rat	en	de	kat

Er	was	eens	een	rat

en	die	was	verliefd	op
	een	kat.

En	die	rat	zat	in	bad

in	zijn	dik	gat.

Die	kat	was	boos	op	d
ie	rat

en	die	kat	geeC	een	pa
tat

op	zijn	gat!
Die	rat	vliegt	door	het

	raam

en	floep!
Op	de	stoep!
In	zijn	blote	poep

met	snoep	en	soep	met	een	koek.

Zonder	broek.
en	hij	eet	die	koek

en	dan	de	snoep

en	de	soep
en	nog	alIjd	in	zijn	blo

te	poep;

Hij	vliegt	terug	naar	bi
nnen	in	bad.

In	zijn	bloot	gat.

En	daar	was	de	kat!

Jarne	Maes	en	Senne	Devinck
	–	3de	lj.

Alle	leerlingen	van	de	school	mochten	grasduinen	in	
poëziebundels,	zoeken	op	het	internet	of	zelf	aan	de	slag	gaan	
om	een	eigen	gedicht	te	schrijven.	De	opdracht	was	dat	ze	hun	
favoriete	gedicht	creaIef	moesten	verwerken	in	een	
‘gedichtenvlag’.	De	honderden	vlaggetjes,	sommige	echte	
juweeltjes,	zijn	nog	steeds	te	bewonderen	in	onze	schoolgangen.
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In	het	derde	leerjaar	mochten	de	kinderen	tussen	de	lessen	in	telkens	ook	‘hun’	gedichten	voorlezen	op	ons	
minipodium	in	de	klas.	Met	een	gedichtenhoed	op	of	gedichtenjas	aan	lukte	
dat	natuurlijk	beter	…

We	deden	ook	mee	aan	de	wedstrijd	van	VAN	IN.	Elke	dag	werd	ons	een	gedichtje	doorgemaild.	De	leerlingen	
moesten	het	ontbrekende	woord	zoeken.	Wat	hebben	we	gelachen	met	al	die	originele	en	soms	knotsgekke	
vondsten!	

En	natuurlijk	stopt	het	niet	na	de	Gedichtenweek.	We	lezen	en	dichten	lekker	door!

Juf	Kriscen
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Dikketruiendag	–	Toneel	–	Alles	met	de	bal

Een	leuke	dag

In	de	ochtend	moesten	we	allemaal	verzamelen	op	de	grote	speelplaats.	Dan	moesten	we	naar	de	klas	en	
hebben	we	naar	een	filmpje	gekeken	over	Dikketruiendag.	Na	het	filmpje	hebben	we	de	pinguindans	gedaan	en	
juf	deed	mee.	
Daarna	zijn	we	naar	Daverlo	geweest	met	de	klas	en	daar	hebben	we	naar	het	toneel	gekeken	en	het	heeTe	
Rebel.
Daarna	reden	we	naar	klas	en	hebben	we	Amber	haar	verjaardag	gevierd	en	we	hebben	chips	gekregen.
We	hebben	in	de	klas	gegeten	en	de	warmeters	in	de	reCer.	Het	vierde	en	het	
derde	gingen	weg	met	de	bus	naar	de	Koude	Keuken	om	te	sporten	en	we	hebben	
veel	met	de	bal	gespeeld.
We	waren	vijf	minuten	te	laat	op	school.

Fay	Herssens	–	3de	lj.
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Dans	je	warm	op	Dikke	truiendag!

Op	dinsdag	6	februari	namen	we	met	gans	de	school	deel	aan	Dikketruiendag.	De	
leerlingen	dansten	zich	warm,	samen	met	de	juffen	en	meesters.	Juf	An	en	meneer	
Jeroen	namen	de	leerlingen	op	sleeptouw.	Na	een	Iental	minuten	was	iedereen	
warm	genoeg	om	de	lessen	aan	te	vaTen.

Het	was	de	bedoeling	om	Ijdens	Dikketruiendag	de	verwarming	1	graad	minder	te	zeTen.	Zo	spaar	je	heel	wat	
energie	uit	en	is	het	toch	nog	aangenaam	warm	binnen.	In	de	kleuterafdeling,	het	zesde	leerjaar	en	het	eerste	
leerjaar	lukte	dit	perfect.	In	onze	nieuwbouw	blijkt	dat	een	stuk	moeilijker	te	lukken.	Daar	werd	de	verwarming	
dan	maar	een	Ijdje	volledig	uitgeschakeld…	
Het	allerbelangrijkste	is	natuurlijk	de	uitleg	die	de	leerlingen	van	de	juffen	en	meesters	kregen	over	het	zorg	
dragen	voor	onze	omgeving	en	onze	natuur.	

Bedankt	aan	juf	An,	meneer	Jeroen,	de	leerlingen	en	alle	leerkrachten!

meneer	Thomas
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In	het	vijfde	werkten	we	rond	de	middeleeuwen.	

We	waren	nog	niet	helemaal	begonnen	en	er	stond	al	een	
ridder	te	bonken	aan	de	deur	van	onze	klas.	We	mochten	
vragen	stellen	en	kregen	heel	veel	uitleg	over	zijn	Ijd.	

Vrijdag	23	februari	kregen	we	een	brief	van	een	ridder	die	ons	
uitdaagde	om	heel	wat	middeleeuwse	acIviteiten	en	
opdrachten	tot	een	goed	einde	te	brengen.	De	opdrachten	
waren	:	een	burcht	bouwen	met	Kapla,	een	wapenschild	
ontwerpen,	een	quiz	over	de	middeleeuwen	oplossen,	een	
droomkasteel	ontwerpen	op	papier,	een	filmpje	bekijken	en	
vragen	oplossen,	Guldensporenslag	op	volgorde	leggen,	
kaligrafie	met	wasknijpers,	enveloppen	verzegelen	met	wax	en	
stempels,	touwtrekken,	hoefijzerwerpen,	hamerslingeren,	
boogschieten,	jutezakspringen,	…		
Het	was	een	hele	drukke	en	leuke	dag	met	lekkere	
gepoCe	appeltjes	en	een	gezellig	vuurtje	als	afsluiter.	

Meneer	Jeroen

Geniet	van	de	sfeerbeelden:	
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Verhalen	uit	het	tweede	leerjaar....

In	het	tweede	leerjaar	zijn	we	sinds	een	paar	weken	gestart	met	een	verhalenschriC.	In	dat	schriC	kunnen	
de	kinderen	zelfverzonnen	of	waargebeurde	verhalen	noteren.	Zo	proberen	we	het	schrijfplezier	en	de	
creaIviteit	te	verhogen.
Geniet	mee	van	enkele	verhalen.

Dag	juf,	heet	het	verhaal.Op	een	dag	zat	er	daar	een	juf	maar	ze	keek	sip.	Toen	zag	zie	iemand.	Maar	wie	was	dat?	Het	was	JanIen.	En	ze	vroeg:	wat	is	er?
Iedereen	lacht	mij	uit.
Waarom?
Omdat	ik	iets	weet,	JanIen.Ik	ga	je	helpen.	En	het	is	gelukt!

Jancen

Vroeger	liepen	
er	dino’s	en	oer

mensen	

rond.	Maar	op	een	dag	
barste	de	vulka

an	

uit.	En	toen	sIe
rven	ze	uit.

XanderIk	heb	met	Karel	majkreC	gespeeld.	Ik	m
aakte	de	

mijn.	Karel	maakte	het	huis.	En	ik	v
ond	het	leuk.	

Karel	is	hierobrain	ge
worden.	En	ik	heb	ve

el	

kristallen	gevonden.	

Mathis

SIef	is	op	stap.	Het	wordt	donker.	Er	zijn	
zombies.	SIef	heeC	een	zwaard.	De	
zombie	is	dood.	SIef	gaat	gaan	slapen.	
SIef	gaat	naar	buiten.	Hij	ziet	kriepers.	Hij	
gaat	ontploffen.	
Karel

Sam	en	Eelijas	dromen	over	een	ruimtemanneke	die	naar	de	maan	wil.	
Maar	dat	kan	niet	want	er	is	nog	geen	raket.	Maar	gelukkig	is	mijn	papa	een	
ruimtevaarder	en	ik	mag	mijn	papa’s	raket	gebruiken.	En	5	minuten	later	
ben	ik	op	de	maan	beland	en	ineens	zag	ik	een	ruimtemonster	die	8	armen	
heeC.	Hij	had	ook	9	ogen	maar	er	is	1	oog	uitgevallen.	En	toen	ineens	ben	ik	
in	een	krater	en	er	lag	een	steen	naast	de	krater	en	het	ruimtemonster	
legde	een	steen	boven	de	krater.	En	het	was	pikkedonker	en	toen	besloot	
het	ruimtemonster	om	hem	uit	te	laten.	
Kenzo

Er	zijn	5	ninjas	die	baas	zijn	van	alle	ninjas	en	alle	ninjas	hebb
en	elk	een	eenhoorn	met	vleugels.	

De	snelste	eenhoorns	hebben	de	groep	die	de	baas	zijn	en	ze
	heten	Mia,	Lieze,	Elise,	Milla	en	

Skye.	En	ze	gaan	alIjd	op	missie	en	het	speciaalste	is	de	krachten.	Lieze	haar	kracht	is	vuu
r,	Elise	

haar	kracht	is	is	water,	Milla	haar	kracht	is	zon	en	Skye	haar	kracht	is	ijs.	En	ze	vechten
	tegen	de	

zwarte	baron.

Scen
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De Guldensporenslag
5e leerjaar

(In beeld) 

De	Franse	koning,	Filips	Deschone,	
was	kwaad	op	de	graaf	van	
Vlaanderen.	De	graaf	beloofde	de	
Vlamingen	vrijheid	en	rijkdom	
waardoor	de	Franse	koning	minder	
graag	gezien	werd	door	het	Vlaamse	
volk.
De	Franse	koning	besloot	om	de	stad	
Brugge	in	Vlaanderen	te	bezoeken.	Hij	
wou	dat	de	Vlamingen	luisterden	naar	
hem	en	niet	naar	de	graaf.

De	Franse	koning	merkte	snel	op	dat	de	
Vlamingen	geen	oren	hadden	naar	wat	hij	
vertelde.	Dus	stuurde	hij	zijn	leger	naar	
de	stad	Brugge.	
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De	Brugse	inwoners	vochten	voor	hun	leven,	sommige	
Bruggelingen	vluchTen	weg	en	anderen	sIerven.	

De	Franse	koning	had	nu	de	Brugse	stad	
in	handen.	De	Fransen	vierden	feest!

De	Vlamingen	die	gevlucht	waren	voor	
het	Franse	leger	konden	dit	niet	pikken.	
Hun	familieleden	waren	vermoord	en	
hun	stad	Brugge	was	ingenomen	door	de	
Fransen.
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Ze	planden	een	tegenaanval	om	de	stad	
Brugge	te	herroveren.

Om	een	onderscheid	te	kunnen	maken	tussen	Vlamingen	en	
Fransen,	spraken	ze	een	wachtwoord	af:	‘Schild	en	Vriend’.
Wie	dit	wachtwoord	op	z’n	Frans	uitsprak,	werd	vermoord.

De	woeste	Vlamingen	drongen	de	stad	
Brugge	binnen	en	
vermoordden	alle	Fransen	die	het	
wachtwoord	niet	correct	
konden	uitspreken.	De	stad	Brugge	
behoorde	niet	meer	tot	
de	Franse	koning	toe,	maar	was	terug	
in	handen	van	de	
Vlamingen.

Later	kreeg	deze	gebeurtenis	de	naam:					
de	Brugse	MeTen.
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De	Franse	koning	was	woedend!
Hij	trommelde	z’n	beste	ridders	op	en	
stelde	een	machIg	leger	samen.	Zij	
kregen	de	naam	‘Lelieaards’.	
De	Franse	koning	wou	de	Vlamingen	
een	kopje	kleiner	maken.	Zo	hoopte	hij	
dat	de	Vlamingen	terug	naar	hem	
zouden	luisterden.

De	Vlamingen	wisten	dat	er	een	Frans	leger	zou	komen.	
Ze	bereidden	de	slag	heel	goed	voor.	Ze	beslisten	om	
het	gevecht	te	laten	doorgaan	aan	de	Groeninghebeek	
te	Kortrijk.	Dit	was	een	heel	drassig	gebied.
Toen	was	het	zover.	Het	Franse	leger,	vooral	sterk	
uitgeruste	ridders,	kwam	in	Kortrijk	aan.

Het	gewone	Vlaamse	voetvolk,	de	
Klauwaards,	bestond	voornamelijk	uit	
boeren	en	slechts	enkele	ridders.	Ze	
waren	minder	sterk	maar	met	veel	meer	
dan	het	Franse	leger.

Het	zag	ernaar	uit	dat	de	veldslag	door	de	
Fransen	gewonnen	zou	worden,	maar	de	
Klauwaards	gaven	niet	op	en	vochten	
voor	hun	vrijheid.	
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De	drassige	omgeving	en	het	wapen	‘de	goedendag’	zorgden	voor	de	overwinning	van	de	
Vlamingen.	De	gewonde	Franse	soldaten	op	het	slagveld	werden	niet	gespaard,	maar	vermoord.	
Ook	werden	hun	gouden	sporen	gepikt	door	de	Vlamingen.	Ze	namen	er	zo	veel	mee	waardoor	later	
de	veldslag	de	naam	‘Guldensporenslag’	kreeg.

De	Klauwaards	hadden	de	slag	gewonnen!	Dit	betekende	‘vrijheid’	voor	alle	Vlamingen.
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Potagierstraat 2 • Koolkerke (Brugge) • 0496/809 352
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Kaas	maken	op	de	kinderboerderij

Met	het	vierde	leerjaar	trokken	we	eind	februari	naar	kinderboerderij	‘de	7	torentjes’.	We	schreven	ons	in	voor	
een	workshop	kaas	maken.	We	kregen	heel	wat	uitleg	over	hoe	alles	in	zijn	werk	gaat.	Er	komt	heel	wat	bij	
kijken	vooraleer	je	een	lekker	sneetje	kaas	op	je	boterham	kan	leggen.	Na	een	halve	dag	mengen,	snijden,	
persen,	pekelen,…	konden	we	heel	trots	zijn:	elk	team	had	zijn	eigen	kaasbol	gemaakt.	Op	dit	moment	is	onze	
kaas	nog	aan	het	rijpen…	Benieuwd	hoe	hij	zal	smaken.	We	mochten	ook	nog	een	halve	dag	op	verkenning	op	
het	ganse	domein	en	leerden	de	vele	boerderijdieren	van	dichtbij	kennen,	samen	met	onze	gids.	Veel	
nieuwsgierige	blikken	en	interessante	vragen	werden	volop	gesteld.	Een	geslaagde	dag!

Meneer	Anthony	&	juf	Lies
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Illustratrice	Greet	Bosschaert	op	bezoek

Begin	dit	schooljaar	kregen	we	de	vraag	of	we	interesse	hadden	in	een	bezoekje	
van	een	illustratrice	in	onze	klas.	Samen	met	de	leerlingen	zou	ze	dan	een	
creaIeve	opdracht	doen	in	opdracht	van	de	Brugse	bibliotheek.	We	twijfelden	
niet	en	schreven	ons	in.	Op	27	februari	was	het	dan	zover.	Onze	klas	werd	
omgetoverd	tot	een	kleine	drukkerij,	waar	we	nieuwe	leesplankjes	mochten	ontwerpen	voor	de	bib	in	Koolkerke.	
Iedereen	ontworp	eerst	zijn	eigen	stempel	en	daarna	pasten	we	verschillende	druktechnieken	toe.	We	leerden	ook	
nog	over	de	eerste	Brugse	drukker	en	hoe	hij	te	werk	ging.	Op	het	einde	van	de	acIviteit	was	iedereen	heel	trots	op	
zijn	plankje.	Binnenkort	te	bewonderen	in	de	bib	van	Koolkerke!

Meneer	Anthony
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In	het	vijfde	leerjaar	hebben	we	een	hele	Ijd	rond	vulkanen	gewerkt.	In	
kleine	groepjes	werkten	we	samen	en	knutselden	we	mooie	vulkanen.	
Nadien	was	het	langverwachte	moment	gekomen.	Met	
natriumbicarbonaat,	afwasmiddel,	azijn	en	kleurstof	maakten	we	een	
chemische	reacIe	waardoor	de	verschillende	vulkanen	uitbarsTen.	
Iedereen	was	dolenthousiast	en	elke	vulkaan	is	tot	uitbarsIng	gekomen.

Meneer	Jeroen
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De	Smalle	hield	zijn	eerste	quiz	

Na	 het	 debacle	 van	 de	 fuif	 bleven	 onze	
vrienden	 van	 De	 Smalle	niet	 bij	 de	pakken	
ziTen.	 “Waarom	 organiseren	wij	 ook	 geen	
quiz?”	 opperde	 Bart	 Lamote	 Ijdens	 een	
vergadering.	 Al 	een	 aantal	 jaren	 doet	 onze	
vereniging	met	succes 	mee	aan	de	jaarlijkse	
quiz	van	De	Zonnetuin	op	Sint-Kruis.	
Er	 werd	 een	quizteam	samengesteld	en	ze	
doken	 in	 de	 computer	 op	 zoek	 naar	
‘geschikte’	vragen.	Zelf	 ben	 ik	een	geducht	
quizzer,	specialiteit	film.	Vraag	me	over	de	
Oscarwinnaars 	 over	 de	 jaren	 heen	 en	 ik	
moet	 je	het	 antwoord	 schuldig	 blijven.	 Ik	
weet	 het	 wel	 maar	 ik	 kan	 er	 nooit	
opkomen.	Wat	eigenlijk	lasIg	 is	bij	een	quiz	
waar	de	denkIjd	eerder	beperkt	is.	Vaak	schiet	het	antwoord	mij	te	binnen	maar	dan	lig	ik	meestal	
onder	de	wol.	‘Marlon	Brando,’	riep	ik	eens	midden	in	de	nacht.	Mijn	vrouw	dacht	dat	ik	een	nachtmerrie	had	maar	
het	bleek	het	antwoord	op	vraag	drie	van	de	filmronde.	“Wie	speelde	captain	Walter	E.	Kurtz	 in	de	Vietnamepos	
van	Francis	Ford	Coppola	uit	1979?”	
Ik	deed	ook	eens	mee	met	een	aantal 	collega’s	aan	de	Helioquiz.	Een	quiz	met	een	reputaIe	als 	een	huis.	Van	de	
honderd	 vragen	 kende	 ik	 welgeteld	 één	 antwoord.	 Je	 begrijpt:	 aan	mij	 heb	 je	 niets	 in	 je	 team,	 tenzij	 je	 het	

aanslepen	van	bier	als	iets	waardevols	beschouwt.
Onze	 vereniging	 besloot	 dan	 een	 quiz	 ‘voor	 elk	 wat	 wils’	 in	
elkaar	te	steken.	En	daar	zijn	ze	meer	dan	behoorlijk	 in	gelukt.	
De	 weken	 vooraf	 hadden	 ze	 een	 testquiz	 georganiseerd	 met	
eigen	leden.	Scjn	Van	Hemelen	werd	gesommeerd	om	de	quiz	
te	 leiden	 terwijl	 Leen,	 Bart,	 Fleur,	 Stephanie	 en	 Fien	 de	 jury	
vormden.	 Goede	 vondst:	 een	 vrouw	 slaan	 ze	 niet	 en	 Bart	 is	
poliIeagent	en	mag	in	die	hoedanigheid	een	wapen	dragen.	Ja,	
Trump	 -het	 standvasIg	 genie-	 heeC	 wat	 teweeggebracht.	
Uiteraard	dit	volledig	terzijde.	

De	aankondiging	werd	online	gezet	en	binnen	de	week	waren	er	
27	tafels	weggegeven!	AlstublieC!

Ook	De	Smalle	
zond	zijn	zonen	en	dochters	uit.	Juffie	bracht	haar	familie	mee,	
juf	 Johanna	 haar	 vrienden.	 Er	 deed	 ook	 een	 groep	 strevers	
mee:	 de	 Heidiroosjes	 (juf	 Heidi,	 meneer	 Thomas,	 meester	
Anthony	 en	meester	 Jeroen).	Die	hadden	warempel	de	weken	
vooraf	 ziTen	oefenen	en	 studeren	om	 vooral	 niet	af	 te	gaan.	
Meneer	 Thomas	 moest	 bijvoorbeeld	 alle	 vlaggen	 van	 Europa	
van	buiten	leren	(nul	vragen	hierover…).
Ze	eindigden	toch	knap	zevende.
Uiteindelijk	 won	 de	 groep	 ‘Het	 front	 van	 Beieren’	 na	 een	
fantasIsch	 leuke	 avond.	 Volgend	 jaar	
gaat	er	opnieuw	een	quiz	door.	Ik	zie	er	
nu	al	naar	uit!
Trouwens,	 de	catering	 was	naar	 goede	
gewoonte	alweer	dik	in	orde!

Meneer	Rudy
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BEAUSAERT BVBA

Centrale Verwarming (mazout & gas)

Sanitair & badkamers

Regenpompen & waterverzachters

Zonneboilers & warmtepompen

Ventilatie

Arendstraat 46 - 8000 Koolkerke (Brugge)
Tel.: 050/33.70.62 gsm: 0478/58.14.35
BTW: be 0451.049.010 beausaert.bvba@telenet.be
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Het	zesde	op	naar	het	middelbaar!

Ook	al	ziTen	we	nog	maar	in	de	helC	van	het	schooljaar,	toch	moeten	we	in	het	zesde	reeds	denken	aan	het	
middelbaar.	We	hebben	een	heel	thema	afgewerkt	daarrond	en	onze	kinderen	en	ouders	kregen	een	infosessie	
rond	het	secundair.	We	gaven	ook	al	het	advies	voor	volgend	jaar	mee	zodat	iedereen	op	zoek	kan	gaan	naar	de	
passende	school	gedurende	de	opendeurdagen.	

Maar	natuurlijk	kan	niets	Ippen	aan	een	dagje	op	bezoek	in	de	‘grote	
school’.	Op	maandag	5	februari	vertrokken	we	met	de	fiets	naar	SLHD	
om	daar	een	hele	dag	door	te	brengen.	We	volgden	er	enkele	lessen	
zoals	LaIjn,	biologie,	techniek	en	Engels.	Natuurlijk	mochten	we	ook	de	
school	eens	bekijken.	Over	de	middag	waren	er	voor	ons	enkele	
acIviteiten	gepland	zoals	dans,	gezelschapsspelen,	biljart	of	tafelvoetbal.	
Voor	één	dag	konden	we	ons	al	in	het	middelbaar	wanen.	

juf	Lieve	en	juf	Kristl

Nog	even	ter	info:	Opendag	in	Sint-Leo	Hemelsdaele	op	20	en	21	april,	vrijdagavond	van	17u30	tot	19u30	
en	zaterdag	van	11u	tot	17u
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Sportnieuws
Volg	ons	ook	op	facebook!	(VBS	De	Smalle	sporInfo)

Krachtbalinicace

Ieder	jaar	komt	SporIng	Brugge	krachtbaliniIaIe	geven	in	onze	school.	Dit	
jaar	werd	het	voor	de	jongsten	van	onze	school	nl.	1e,	2e	en	3e	lj.		in	de	vorm	
gegoten	van	“mulImove”	waarbij	naast	balvaardigheden	ook	andere	
bewegingsvaardigheden	geoefend	werden.
Bedankt	aan	de	trainers	voor	hun	inzet	en	gedrevenheid.	De	iniIaIe	voor	
onze	oudere	leerlingen	volgt	in	het	voorjaar.	Met	uiteraard	daaraan	
gekoppeld	ons	jaarlijks	tornooi.

Schaatsen	in	het	Boudewijnpark

Schaatsen	is	leuk,	en	vinden	kinderen	ieder	jaar	een	uitdaging.	Rond	de	kerstperiode	is	dat	natuurlijk	ook	een	
ideale	acIviteit	om	te	doen.	Uit	deze	acIviteit	blijkt	dat	veters	knopen	niet	zo	evident	is	als	we	wel	denken.	
De	Ijd	was	weer	veel	te	snel	om,	dank	aan	de	juffen	en	meesters	voor	de	schaatsinstrucIes!
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De	Lenaardcup

Het	“Smalle”	–team	nam	terug	deel	aan	het	jaarlijkse	voetbaltoernooi	in	de	bassischool	“De	
Lenaard”.	
Ons	team	uit	de	Smalle	werd	mooi	tweede	op	dit	jaarlijks	toernooi.	Proficiat	iedereen!

Netbaltoernooi	voor	4e,	5e	en	6e	
leerjaar.

Opnieuw	nam	onze	school	deel	aan	het	
netbaltoernooi	in	de	Koude	Keuken.	Dit	jaar	
iets	minder	compeIIef	maar	daarom	niet	
minder	leuk.	Er	werd	3	tegen	3	gespeeld	
waardoor	iedereen	meer	kansen	kreeg	om	aan	
de	bal	te	komen	en	zo	in	het	spel	te	ziTen.	
Zeer	leerrijk	en	veel	spelvreugde	verzekerd.	
Het	was	een	toffe	namiddag.	

Oproep	van	het	vijfde	leerjaar	!

Wij	zijn	gestart	met	het	nieuwe	werothema	verkennen	van	Europa	en	de	Wereld.	Ga	jij	op	reis	
of	ken	je	iemand	die	dit	schooljaar	nog	op	reis	gaat	of	ken	je	iemand	die	in	het	buitenland	
woont?	
Dan	zou	het	heel	leuk	zijn	mocht	jij,	of	de	persoon	die	je	kent,	een		postkaartje	kunnen	sturen	
naar	:	

5de	leerjaar	van	de	Smalle
Smallestraat	2,
8000	Brugge
België

Wij	kregen	al	veel	kaartjes	uit	alle	
uithoeken	van	de	wereld.

De	leerlingen	van	het	vijfde	leerjaar	
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in	de	vakjes	zie	je	steeds	veel	dezelfde	voorwerpen.	De	sterke	wind	heeC	ze	op	doen	waaien	en	nu	vliegen	ze	
wild	in	het	rond.	Omcirkel	steeds	de	aangegeven	hoeveelheid!
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Zij zijn jarig op......

04/03	 Arthur	De	Burghgraeve	 4	jaar
06/03	 Thomas	Vandenberghe	 11	jaar
07/03	 Aukje	Crombez	 12	jaar
	 Ruth	Lamote	 10	jaar
08/03	 Sander	Vandromme	 10	jaar
	 Zoë	Van	Den	Braembussche	 12	jaar
12/03	 Noor	Igodt	 9	jaar
14/03	 Jenne	Vanden	Abeele	 5	jaar
																 Mathisse	Van	Hove	 11	jaar
15/03	 Sofia	Geers	 3	jaar
17/03	 Robbe	Van	Hemelen	 3	jaar
	 Estelle	Procureur	 9	jaar
	 juf	CharloTe	 43	jaar
22/03	 MaThijs	ChrisIaens	 11jaar
23/03	 Elenah	Ogunsanya	 8	jaar
24/03	 Tiebe	De	Blaere	 3	jaar
26/03	 Thor	De	Groote	 8	jaar
	 Julie	Deforche	 11jaar

28/03	 Juf	An	Vanwelsenaers	 48	jaar
29/03	 Niels	Bols	 7	jaar
	 Ilona	Bout	 11	jaar
	 MaThias	Vanrafelghem	 11jaar
	 Niki	Verbruggen	 7jaar
31/03	 Noah	Bouve	 				10	jaar

3/04	 Emma	Daneels 	 10	jaar
05/04	 Janne	Priem	 10	jaar
06/04	 Ruben	Loones	 12		jaar
08/04	 Idas	De	Cloedt	 3	jaar
09/04	 Mauro	Verheire	 10jaar
10/04	 Britney	Bonte	 8	jaar
11/04	 Verdru	Oona-lou	 3	jaar
	 Stan	Van	Laere	 5	jaar
	 Louis	Callens 	 11	jaar
12/04	 Emilie	Clauwaert	 9	jaar
15/04	 Liam	Goethals	 6	jaar
	 Lize	Van	De	Water	 9	jaar
	 Milan	Somers 	 9	jaar
17/04	 Mr	Thomas	Van	Eenoo	 37	jaar

maart

ONZE JARIGEN

april
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18/04	 Céline Cattoor	 4 jaar
	 Julie Casin	 10 jaar
	 Rune De Cuyper	 11 jaar
	 Aaron Ongenae	 12 jaar
	 Juf Cindy Standaert	 35 jaar
21/04	 Anna Vanhaecke	 12 jaar
	 Iebe Gray	 8 jaar

Oprechte	deelneming

Mevrouw	Alina	Magdalena	de	Poorter-	Verhulst,	geboren	op	19	mei	1931,	
weduwe	van	de	heer	Arthur	de	Poorter

	overleed	op	4	januari	2018

zij	is	de	grootoma	van	Alexander	(3de	kleuter)	en	An-Céline	De	Baets	(1	ljA)

Vanwege	het	Smalleteam	onze	oprechte	deelneming

Familienieuws  ¥ µ

24/04	 Senne Matthys	 11 jaar
25/04	 Zoë Hemeryck	 11 jaar
26/04	 Lou Meyns	 3 jaar
27/04	 Iben Schoolmeester	 11 jaar
29/04	 Jens Gillebert	 11 jaar
30/04	 Joelle Campe	 5 jaar
	 Lars Princen	 5 jaar
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							NOVI

																	is	geboren	op	26/12/2017

																		Hij	is	het	broertje	van	Idas	De	Cloedt	(1klA)

																					Proficiat	aan	de	fiere	ouders:	Ilka	Holsbeek	en	Drazan	De	Cloedt

Broertje	voor	Naud	(3de	kleuter)	en	Cas	(na	de	paasvakanIe	1klA)

De	gelukkige	ouders:

Ann-Sophie	Timmerman	&	Anthony	Van	Ingh	(leerkracht	4lj	&	ict)

Proficiat	aan	de	fiere	ouders	en	aan	de	stoere	broers.

Maart

Van	7	tot	11:	 Bezoek	leerkrachten	uit	Roemenië	en	Spanje	
(Erasmus	1	to	4)

Woensdag	14:	 pedagogische	studiedag	(schoolvrije	dag	voor	
de	leerlingen)

Vrijdag	23:	 Bezoek	school	uit	Wevelgem	
Zaterdag	31:	 start	PaasvakanIe

April

Maandag	16:		 Instap	nieuwe	kleuters
Maandag	30:	 Vrijaf
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