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Ten	geleide

Deze	Smak	 ontvang	 je	wat	 later	 dan	 gewoonlijk.	 Dat	
hee6	 niets	 te	 maken	 met	 stakingen	 of	 een	 kapo:e	
kopiemachine.	We	wilden	in	dit	nummer	absoluut	het	
verslag	 van	 ons	 kinderoptreden.	 En	 gezien	 het	
optreden	 in	de	stadsschouwburg	 dit	 jaar	 rijkelijk	 laat	
viel,	konden	we	niet	anders.	Onze	excuses	hiervoor.
	

Retro

Maar:	wat	hebben	we	genoten	van	het	
kinderspektakel.	 Je	 lee6	 weken	 in	 spanning;	 de	
kinderen	repeteren	elke	dag,	maar	het	resultaat	is	dan	
wel	 om	 trots	 op	 te	 zijn!	 Een	 compliment	 werkt	 nog	
alHjd.	 En	 wat	 is	 het	 fijn	 om	 achteraf	 een	
schouderklopje	te	krijgen.	Je	merkt	dat	de	ouders 	alHjd	
fier	 zijn	op	hun	kroost.	Niet	iedereen	kan	de	hoofdrol	
spelen	maar	iedereen	maakt	deel	uit	van	het	totaal.	En	
daar	gaat	het	om	als	school:	de	magie	van	het	samen	
optreden.	De	kinderen	voelen	dit:	 wij	maken	deel	 uit	
van	 een	 groter	 iets.	 Dat	 merk	 je	 ook	 Hjdens	 de	
einddans	 wanneer	 iedereen	 nog	 een	 keer	 op	 het	
podium	mag.	En	waar	 je	 ook	gelukkig	 van	wordt:	 het	
moment	na 	het	optreden.	Ouders	die	achter	blijven	om	
toch	 nog	 eens	 te	zwaaien	 en	 duidelijk	 te	maken:	wij	
waren	hier	en	we	hebben	je	gezien!	Applaus	doet	veel	
met	 een	 mens.	 En	 dat	 merk	 je	ook	 aan	 de	 kinderen	
achteraf.	 Uitgelaten	 en	 met	 een	 smile	 van	 hier	 tot	
ginder	gaan	ze	dan	eindelijk	van	het	podium	af.	Tegen	
dergelijke	voldoening	 kan	geen	wedde	op.	Als	 ik	 over	
een	 paar	 jaar	 65	 word	 en	 me	 terugtrek	 in	 ‘het	
verborgene’,	 zal 	 dit	 me	 alHjd	 bijblijven.	 De	 wil	 om	
samen	 iets 	te	 bereiken	en	 daar	 een	 rol	 in	 te	 spelen.	
Wat	 een	 fantasHsch	 team	 loopt	 er	 toch	 rond	 in	 De	
Smalle.	Nieuwe	leerkrachten	passen	zich	probleemloos	
aan	 en	 laten	 het	 beste	 van	 zichzelf	 zien.	 In	 welke	
school	vind	je	dit?	 Jaren	terug	 hebben	we	overwogen	
om	 het	 optreden	 telkens	een	 jaar	 over	 te	 slaan.	 Die	
gedachte	 hebben	 we	 uiteindelijk	 snel	 verbannen.	 Ik	
ken	 scholen	 waar	men	 een	optreden	organiseert	 om	
de	twee	jaar,	om	de	drie	 jaar	en	zelfs 	om	de	vier	jaar	
zoals	de	olympische	spelen.	Niet	in	De	Smalle:	elk	jaar	
staan	we	er	opnieuw	met	een	stuk	dat	alweer	beter	is	
dan	dat	van	het	jaar	daarvoor.	Ik	ben	dankbaar	en	buig	
nederig	 het	 hoofd.	 Dit	 is 	waar	 De	 Smalle	 voor	 staat:	
creaHviteit,	 durf	 en	 een	 samenhorigheid	 tussen	 alle	
teamleden.	Als	ouder	moet	je	terecht	fier	zijn	op	zo’n	
school,	dat	kan	niet	anders…

Feest	op	zondag

In	deze	Smak	vind	je	het	programma	voor	ons	‘Feest	op	
school’	op	zondag	3	juni.	Uiteraard	hopen	we	jullie	ook	
daar	te	zien.	Een	dag	voor	de	kinderen	en	voor	jullie.	

Samen	 genieten	 van	 een	 barbecue,	 een	 pintje,	 een	
leuke	babbel.	We	appreciëren	dit	enorm.	Ook	op	deze	
dag	 gaan	 de	 deuren	 open.	 Juffen	 staan	 klaar	 om	
nieuwe	 ouders	 te	 ontvangen,	 rond	 te	 leiden	 en	 hun	
kind	 in	 te	 schrijven.	 Misschien	 ken	 je	 iemand	 in	 de	
vriendenkring,	 of	 iemand	 uit	de	 buurt	 die	een	 goede	
school	zoekt	voor	zoon	of	dochter.	Nodig	ze	uit	om	op	
3	juni 	even	naar	De	Smalle	te	komen.	Onze	dank	 heb	
je!

Wafels

Meimaand	is	ook	wafelmaand.	De	kinderen	en	ouders	
ze:en	zich	in	om	wafels	te	verkopen	in	familiekring	of	
bij	 vrienden,	 op	 het	 werk	 of	 in	 de	 straat.	 Met	 dit	
extraatje	 kunnen	we	weer	 zaken	 aankopen	 waar	 we	
anders	 geen	 geld	 voor	 hebben.	 Het	 nieuwe	
speeltoestel	 moest	 er	 al	 lang	 staan	 maar	 de	
installateur,	 de	 arme	 man,	 hee6	 Hjdens	 de	
wintermaanden	 zijn	 hand	 net	 niet	 afgezaagd.	 In	 de	
universiteitskliniek	van	Gent	hebben	ze	die	hand	weer	
gehecht	maar	hij	ligt	 ‘een	beetje’	achter	 op	zijn	werk.	
Maar	 het	 toestel	 komt	 er,	 dat	 hee6	 hij	 ons	 stellig	
beloofd.	

Bestuurswissel

Het	 schoolbestuur	 hee6	een	nieuwe	voorzi:er.	Johan	
Van	Gool	is	vervangen	door	Jean-Pierre	Andries.	Ik	ben	
er	van	overtuigd	dat	hij	dit	goed	zal	doen.	Hij	kwam	al	
de	 sfeer	 van	 De	 Smalle	 proeven	 in	 de	 stads-
schouwburg.	Doe	het	goed,	Jean-Pierre!

Meneer	Rudy
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Nieuwsflash	uit	de	peuterklas…

Na	de	paasvakanHe	mochten	wij	zes	nieuwe	vriendjes	verwelkomen	in	de	
muisjesklas.	
We	zijn	nu	met	een	gezellige	bende	van	20.	
Na	het	drogen	van	enkele	traantjes	konden	Cas,	Julie,	Aurélie,	Milan,	Emery	
en	LaeHHa	het	goed	vinden	met	de	andere	vriendjes	van	de	klas.	We	
begonnen	samen	met	een	versje	en	ze	konden	onmiddellijk	een	cadeautje	
maken	voor	hun	allerliefste	mama.	

Vele	groetjes	
juf	Lies

Emery Aurélie Julie

Milan LaeHHa Cas

ZOEKERTJE

wij zijn op zoek naar een buitenvertelstoel voor onze sprookjestuin

Wie ons kan helpen aan een degelijke houten terras/tuinstoel, kan 
zich wenden 

tot juf Dominique (1ste kleuterB) of het secretariaat

Alvast bedankt
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Knap,	knapper,	knapst
De	knapcarrousel	draaide	vreugdevol	rond	in	maart.

Kinderen	zwermden	uit	naar	de	apotheek,	de	paardenmanege,	de	garage.	
En	ouders	en	grootouders	presenteerden	hun	kennis	in	Hmmeren,	
bloemschikken,	krachtballen,	linedancen,	creaHviteit….

Het	was	sHl	op	school,	zoooo	sHl…	verwondering	was	aan	het	werk.	
Kinderen	ontdekten	extra	talenten,	kinderen	verfijnden	hun	kundes	nog	
meer,	leerkrachten	vergaapten	zich	aan	nieuwe	technieken.

De	knapcarrousel	zal	blijven	draaien,	misschien	zwermen	we	nog	meer	uit	
volgend	jaar.	Plannen	zijn	gesmeed	om	werk	te	maken	van	sterktes,	van	
passie	en	talent!

Mogelijkheden	krijgen	om	je	talenten	te	ontdekken	is	zo	waardevol.	Je	sterktes	kennen	is	belangrijk	om	richHng	te	
geven	aan	je	leven,	om	doelen	te	zien.	En	doelen	zien,	zorgt	voor	een	gevoel	van	vervulling,	van	zinvol	bezig	te	zijn.	En	
zinvol	bezig	zijn	gee6	zin	aan	je	bestaan!

Wat	zijn	we	weer	goed	bezig	in	de	Smalle!

Het	knapteam	bedankt	alle	ouders	en	grootouders,	leerkrachten	om	die	waardevolle	carrouseldagen	mogelijk	te	
maken.	Dank	je	wel	experten	om	de	uitdaging	aan	te	gaan	om	even	de	leerkracht	te	zijn.	Jezelf	zo	presenteren	was	
voor	enkelen	grensverleggend!	Je	moet	het	maar	
doen!

En	ik	dank	mijn	knapteam,	juf	Krista,	juf	Lies,	juf	
Sofie,	juf	Steffi	en	meester	Jeroen,	om	samen	met	
mij	dit	stevig	en	dankbaar	project	aan	te	gaan.	Dank	
je	wel	voor	jullie	vruchtbare	ideeën,	inzet,	
engagement	en	werkplezier!

Juf	Inge
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Geniet	van	de	
sfeerbeelden
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Het	5de	verzamelde	postkaartjes....

In	de	vorige	Smak	deden	wij	een	oproep	naar	postkaartjes	van	over	de	hele	wereld,	ook	wij	vroegen	het	aan	iedereen!	
Langzaamaan	kwamen	er	kaartjes	binnen.	Telkens	zochten	we	de	landen	op	in	de	atlas	via	het	register	en	zo	leerden	we	
meer	kennen	over	de	wereld,	maar	we	leerden	ook	heel	goed	met	een	atlas	werken.	We	willen	iedereen	bedanken	want	
het	was	een	succes.	We	kregen	maar	liefst	120	kaarten	van	over	de	hele	wereld!	Misschien	moeten	we	aan	meneer	Rudy	
een	nieuw	bord	vragen...

Meneer	Jeroen	en	juf	Steffi
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Retro:	een	blik	achter	de	schermen

Vooraf…

Wie	meent	dat	een	kinderspektakel,	hét	 uithangbord	 van	
onze	 school,	 zomaar	 even	 uit	 een	 schuif	 kan	 worden	
gehaald,	 denkt	 beter	 twee	 keer	 na.	 Het	 kernteam	 (juf	
Anne,	 juf	 An	 Vw.,	 juf	 Heidi,	 juf	 Annelies	 en	 meneer	
Anthony)	 komt	een	aantal	keer	 samen	om	de	grote	lijnen	
van	het	stuk	uit	te	ze:en.	Daarna	splitst	het	kernteam	zich	
op	 in	 2	deelgroepen:	 het	 scenario	en	 de	prakHsche	kant.	
Het	verhaal	wordt	verder	verfijnd	en	de	dialogen	worden	
uitgeschreven	 door	 juf	 Heidi	 en	 meneer	 Anthony.	 De	
prakHsche	 kant	 (vervoer,	 logeverdeling,	 ...)	 wordt	
uitgewerkt	door	juf	Anne	en	juf	Annelies.	De	einddans	en	
de	helpende	hand	bij	het	uitwerken	 van	de	dansjes,	 daar	
zorgt	juf	An	Vw.	voor.

Tijdens 	personeelsvergaderingen	wordt	dan	 het	 verhaal	aan	de	leerkrachten	meegedeeld	en	komen	ze	te	weten	
welk	stuk	van	het	scenario	ze	zullen	uitbeelden.

Daarmee	 kunnen	 de	 leerkrachten	 aan	 de	 slag:	 zij	
bedenken	 hun	 verhaallijn,	 zoeken	 de	 muziek,	 de	
kledij	en	de	a:ributen.	Hun	voorstel	gaat	dan	terug	
naar	het	kernteam.	Zij	bekijken	dan	of	het	voorstel	
kan	 worden	 ingepast	 in	 het	 scenario	 en	 bekijken	
ook	 de	 lengte	 van	 het	 stuk.	 En	 dit	 jaar	 was	 het	
spektakel	het	langste	ooit.	
De	bindteksten	 worden	 geschreven	 en	 de	 acteurs	
worden	 gekozen.	 Dit	 jaar	 waren	 de	 hoofdrollen	
weggelegd	voor	Marie,	Margaux,	Iebe	en	Thomas.	
Ze	speelden	twee	keer	de	pannen	van	het	dak.	Hun	
verhaal	zorgde	voor	de	binding	tussen	alle	klassen		

		en	maakte	het	tot	één	geheel.

Weken	aan	een	stuk	wordt	er	in	de	klas 	en	
op	 de	 speelplaats	 geoefend.	 Filmpjes	
worden	gemaakt	en	de	klankband	wordt	in	
elkaar	gestoken.	Daarna	schaven	 juf	Heidi	
en	 meneer	 Anthony	 het	 geheel	 nog	 bij:	
hier	en	daar	worden	seconden	afgesnoept,	
dialogen	 helemaal	 op	 punt	 gezet	 en	 op	
band	 gezet	 Hjdens	 een	 aantal	 opname-
momenten.	

De	 spelers	 oefenen	 hun	 rol	 in	 tot	 de	
teksten	er	helemaal	zijn	ingebakken.	
Ondertussen	 zijn	 de	 leerkrachten	 en	 de	
naaimoeders	 bezig	 met	 het	 vervaardigen	
van	 de	 kledij.	 Stoffen	 worden	 aangekocht	
en	avond	na	avond	zijn	ze	aan	de	slag	om	
alle	 kledij	 op	 Hjd	 af	 te	 hebben:	 een	
huzarenstukje!	

Ook	 de	 rekwisieten	 vragen	 de	nodige	aandacht.	 Aan	de	zon	voor	 Tomorrowland	 bijvoorbeeld,	wordt	 dagen	en	
dagen	gewerkt	door	meester	Jeroen,	zijn	zus 	juf	Jolien	en	juf	Steffi.	Maar	ook	de	andere	leerkrachten	zijn	bezig	met	
het	verzamelen	van	spullen	of	het	vervaardigen	van	decorstukken.	
De	einddans	wordt	aangeleerd	door	juf	 An	en	geoefend	op	de	speelplaats.	Alles	moet	correct	zijn.	 Iedere	leerling	
kent	zijn	plaats	en	weet	wanneer	hij	moet	buigen	of	inschuiven,	klappen	in	de	handen	of	zwaaien	naar	het	publiek.	
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De	week	van	de	waarheid

Tijdens 	de	laatste	week	gieren	de	zenuwen	door	de	kelen.	Voor	de	leerkrachten	is	het	dubbel	lasHg:	ze	willen	het	
goed	doen	maar	moeten	er	tevens	voor	zorgen	dat	alle	kinderen	in	het	gareel	blijven	lopen.	Bij	sommigen	durven	
de	stoppen	wel	eens 	door	te	slaan.	Allemaal	te	begrijpen	maar	leuk	is	wel	anders.	Er	wordt	al	eens	geduwd	of	een	
mep	uitgedeeld.	Kalm	blijven	en	soms	sHl	verlangen	dat	het	optreden	gauw	achter	de	rug	is.	
De	maandag	wordt	het	overleg	 ingekort	want	eerst	moet	de	vrachtwagen	worden	gevuld.	Met	dank	aan	Filip	en	
ChrisHane	Deforche	die	dit	nu	al	een	aantal	jaren	met	veel	plezier	doen.

Het	 kernteam	trekt	daarna	naar	de	schouwburg	 om	
alles	 uit	 te	 laden	 en	 op	 z’n	 plaats	 te	 brengen.	
Speelgoed	naar	 de	 loges	en	 catacomben;	 a:ributen	
achter	 scene.	 En	 dan	 pas	 begint	 het	 echte	 werk:	
decor	 plaatsen,	 lichtposiHes	 bepalen,	 geluid	 testen,	
posiHes	 op	 het	 podium	 vastze:en,	 a:ributen	
ophangen,	 ...	Het	 is 	alHjd	 een	 fijn	weerzien	met	 de	
technische	ploeg	 van	de	stadsschouwburg.	Leuk	was	
dat	de	zoon	van	juf	 Johanna,	Joost,	dit	jaar	het	geluid	
voor	zijn	rekening	nam.	Prekg	weerzien	trouwens.

Op	 dinsdag	 hebben	 we	 een	 repeHHedag.	 Vanaf	 het	
vierde	leerjaar	rijden	de	kinderen	per	klas 	en	in	groep	
de	 afgesproken	 route.	 Tussen	 de	 groepen	 is 	 er	
telkens	 een	 Hjdsverschil	 van	 Hen	 minuten.	 Twee	
leerkrachten	 en	 vrijwillige	 ouders	 -waarvoor	 dank!-	
helpen	mee	 te	 begeleiden.	We	wisten	 dat	 er	aan	de	
Dampoort	een	brug	 open	stond	maar	je	zal	het	nooit	anders	zien:	de	tweede	stond	ook	open.	Er	werd	gewacht.	
Een	nieuwe	groep	 kwam	de	eerste	vervoegen	maar	 éénmaal	de	brug	 open,	bleven	die	wachten	 tot	de	eerste	
groep	uit	het	zicht	was.	Verkeerslessen	moet	je	niet	alleen	theoreHsch	geven	maar	vooral	oefenen	in	de	prakHjk.	
Gelukkig	is 	De	Smalle	hierin	een	voorbeeld	voor	velen.	Met	dank	aan	meneer	Franky	die	desHjds	die	prakHjklessen	
opstar:e.	 In	 groep	 rijden	 is 	nog	 wat	 anders	 dan	 in	 je	 eentje	 het	 verkeer	 trotseren.	 Fietsen	 is	 één	 ding:	 de	
verkeersregels	kennen	én	toepassen	is	iets	anders.	Maar	om	daarom	alHjd	thuis	te	blijven	uit	schrik	dat	er	iets	zou	
kunnen	gebeuren,	kan	nooit	een	opHe	zijn.	Iedereen	droeg	een	fluohesje	en	wie	over	een	helm	beschikte	droeg	
die.	Op	school	hebben	we	alleen	maar	helmen	voor	de	leerlingen	van	het	vierde.	Onze	oudervereniging	zal	werk	
maken	 om	 ook	 voor	 de	 leerlingen	 van	 5	 en	 6	 helmen	 aan	 te	 schaffen.	 Stad	 Brugge	 sponsort	 90%	 van	 de	
aankoopprijs.	Deze	helmen	zullen	dan	worden	gebruikt	op	uitstappen.	Maar	dit	terzijde.	

In	de	stadsschouwburg	krijgen	de	klassen	de	Hjd	om	het	podium	te	verkennen	en	hun	dans	in	te	oefenen.	Tegen	
de	middag	oefenen	we	met	z’n	allen	de	einddans	en	daarna	begint	de	generale	repeHHe.	Telkens	wanneer	een	
klas	zijn	act	hee6	opgevoerd,	snellen	ze	naar	de	wachtende	bussen	of	 keren	ze	-onder	begeleiding-	met	de	fiets	
terug.	Iets	over	drie	zi:en	de	repeHHes	erop	en	werkt	het	kernteam	verder.	Alles	wordt	tot	in	het	kleinste	detail	
overlopen	en	uitgetest.	Niets	wordt	aan	het	toeval	overgelaten.	Hoe	ze:en	wij	de	a:ributen	op	het	podium?	Wie	
roept	de	groepen	aan?	Hoe	houden	we	alles	uit	elkaar?	Uiteraard	hebben	ze	na	zeven	jaar	al 	rouHne	opgebouwd	
maar	 het	 draaiboek	 is	 net	 zo	 professioneel	 als	 dat	 van	 een	 beroepsgezelschap.	 Het	 personeel	 van	 de	
stadsschouwburg	kijkt	vaak	met	open	mond	naar	zoveel	beroepsernst.	Ikzelf	informeer	dan	even	naar	de	Hjd	die	ik	
heb	om	te	speechen	(kort!)	en	kan	daarmee	aan	de	slag.	De	ouders	verwelkomen	kan	nog	net…	

Zo’n	generale	 repeHHe	is	zelden	 een	meevaller.	 Je	zit	 alleen	 in	 de	zaal	 en	 je	vraagt	 je	constant	af	 hoe	dit	 zal	
uitdraaien.	Hoe	de	zaal	zal	reageren	en	of	het	stuk	niet	(te)	 lang	duurt.	De	leerlingen	oefenen	 in	hun	alledaagse	
kledij	en	dat	neemt	voor	een	stuk	de	magie	weg.	Vragen	durf	ik	niet	te	stellen.	‘Als 	je	het	beter	kunt,	doe	het	dan	
zelf!’	zou	het	te	verwachten	antwoord	zijn.	Geef	ze	eens	ongelijk…	 	Het	zal	wel	loslopen,	denk	ik	dan	wanneer	 ik	
mijmerend	terug	naar	huis	fiets.	Maar	echt	veel	rust	biedt	deze	gedachte	toch	niet…

Meneer	Rudy
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Retro

Alles	kan	beter	maar…	kunnen	we	de	lat	opnieuw	even	hoog	leggen?

Woensdag	9	mei	was	de	stadsschouwburg	‘the	place	to	be’:	het	33ste	kinderoptreden	werd	er	uitgevoerd	door	de	
300	kinderen	uit	De	Smalle.	Hoe	gaat	het	spektakel	verlopen?	Gaan	we	de	ouders	meekrijgen	in	het	verhaal?	Hoe	
zullen	ze	reageren?	Zullen	ze	applaudisseren?	Meeklappen?	Meezingen?		Vragen	waar	we	geen	antwoord	op	
kunnen	verzinnen.	Het	team	geloo6	erin	en	dat	scheelt.	Wat	achter	scène	opvalt:	iedereen	staat	scherp.	Met	mijn	
moppen	wordt	er	niet	gelachen.	Dat	zegt	al	veel!	De	acteurs	staan	met	juf	Heidi	te	praten	en	zij	laat	nog	even	zien	
hoe	ze	in	bepaalde	fragmenten	moeten	opkomen.	Timing	is	alles,	zo	blijkt.	Ik	wandel	even	naar	de	loges	om	
iedereen	nog	eens	extra	aan	te	moedigen.	Vol	bewondering	
kijk	ik	naar	de	kledij	die	ik	nu	voor	het	eerst	kan	
aanschouwen:	de	kinderen	zien	er	fantasHsch	uit.	Hoe	hoger	
ik	kom,	hoe	warmer.	Op	de	derde	en	de	vierde	verdieping	
lijkt	het	wel	een	sauna.
De	kleuters	verblijven	in	de	catacomben.	Daar	is	het	toch	een	
ietsje	koeler.	Nog	een	uur	voor	de	eerste	voorstelling	van	
start	gaat.

In	de	benedenverdieping	lopen	de	klassen	op	en	af	naar	de	
schminkloge.	Juf	An	Vanwelsenaers	gee6	de	aanwijzingen.	
Die	moet	zus	en	de	andere	zo.	Voor	sommige	klassen	gaat	dit	
vlot	maar	voor	andere	klassen	blijkt	dit	een	heidens	karwei.	
Daarvoor	hee6	juf	An	heel	wat	mensen	bij	elkaar	
getrommeld:	haar	moeder	Mieke,	haar	dochter	Sien,	een	
vriendin	van	Sien,	Sandra	en	ook	juf	Kristl.	Allen	beschikken	
ze	over	gouden	handen.

Van	achter	scène	zien	we	hoe	de	zaal	volloopt.	De	
eerste	voorstelling	is	zo	goed	als	uitverkocht.	De	
tweede	voorstelling	zal	straks	propvol	zi:en.	Ik	heb	
medelijden	met	de	mensen	die	in	het	kippenhok	
zullen	zi:en.	Echt	veel	zie	je	er	niet	maar	daar	kunnen	
wij	helaas	niets	aan	verhelpen.	Het	is	zo	en	niet	
anders…

It’s	showHme
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Bij	de	acteurs	gieren	de	zenuwen	door	de	keel.	Ze	springen	om	mijn	nek	en	vragen	zelfs	of	ik	niet	zenuwachHg	
ben.	Dat	valt	wel	mee.	Ten	slo:e	komen	de	mensen	niet	naar	de	zaal	om	meneer	Rudy	aan	het	werk	te	zien	maar	
ze	komen	voor	hen.	Ze	komen	om	hun	kind	te	zien	optreden.	Ouders	en	grootouders	zijn	zo	dankbaar	en	zo	fier.	
Telkens	vraag	ik	me	af	hoe	vaak	de	kinderen	nog	op	scène	zullen	staan	eenmaal	ze	de	deuren	van	De	Smalle	
achter	zich	hebben	dichtgetrokken.	Van	Victor	weet	ik	het	wel	zeker!	De	mama	hee6	zichzelf	getrakteerd	op	
Hckets	voor	de	beide	voorstellingen.	Eén	uur	veerHg	kijken,	vervolgens	naar	buiten,	een	toiletbezoek	(wellicht)	en	
terug	naar	binnen	om	nog	eens	te	kijken.	Ik	vermoed	trouwens	dat	zij	niet	de	enige	is	die	heel	de	middag	tot	’s	
avonds	de	binnenkant	van	de	schouwburg	hee6	gezien.

Nog	Hen	minuten.	De	klas	van	juf	Hilde	en	juf	Dominique	neemt	hun	plaatsen	in.		We	horen	nu	het	
dingdonggeluid	waardoor	de	laatste	toeschouwers	naar	hun	plaatsen	worden	gesommeerd.	

Juf	Heidi	duwt	me	de	microfoon	in	de	hand.	Eén	dag	per	jaar	is	zij	de	baas	en	zal	ik	doen	wat	ze	me	opdraagt.	Ze	
zegt	het	met	een	knipoog	maar	ze	meent	het	verdomd	ook.
‘Rudy	staat	klaar,’	fluistert	ze	door	haar	microfoon.	‘Wij	zijn	klaar,’	antwoordt	meneer	Anthony	terug.	‘Break	a	
leg!’	Het	zaallicht	wordt	gedimd	en	juf	Heidi	houdt	het	doek	open.	Vanuit	de	zaal	zwelt	het	applaus	aan.	
We	zijn	begonnen.

De	jaren	‘20

Hanne	en	Sam	verblijven	bij	oma	Monique	en	opa	André.	Op	school	kregen	ze	de	opdracht	een	project	uit	te	
werken	rond	de	eerste	wereldoorlog.	Ze	moeten	de	geschiedenis	van	een	thema	naar	keuze	uitwerken.	Zij	willen	
dit	doen	over	de	muziek	door	de	jaren	heen.	In	een	oud	fotoalbum	van	hun	overgrootouders	(die	in	een	service	
flat	verblijven)	leren	ze	iets	over	de	
jaren	‘20.

De	kleuters	van	1B	hebben	een	stukje	
ingeoefend	over	hoe	het	er	desHjds	aan	
toe	ging	in	een	chique	cocktailbar.	Het	
eerste	nummer	moet	er	boenk	op	zijn	
en	dat	was	het	ook.	Al	bij	het	opkomen	
klapten	de	mensen	in	hun	handen.	We	
konden	op	onze	twee	oren	slapen!
Wat	ook	opvalt:	het	enthousiasme	
waarmee	de	kleuters	hun	act	opvoeren.	
Tja,	met	zo’n	juffen	kan	dit	ook	niet	
anders!	De	meisjes	droegen	kralen	en	
pluimen	en	een	salonorkest	bestond	in	
die	Hjd	nog	uit	negen	man…

De	jaren	‘30

Een	bezoek	aan	het	theater	gebeurde	toen	nog		‘in	soiree’.	Deacon	en	
Thaïs		kondigden		‘le	grand	spectacle’	aan,	live	vanuit	de	zaal.	Wat	is	die	
Deacon	gegroeid	zeg,	de	laatste	Hjd.	De	baard	al	netjes	in	de	keel	maar	
vastberaden	kweet	hij	zich	van	zijn	taak.	Het	zesde	leerjaar	kwam	op		voor	
hun	nummer	‘Pukn’	on	the	Ritz’.	Het	nummer	en	de	kledij	waren	top.	
AlHjd	een	verademing	om	die	laatstejaars	te	zien	dansen.	En	voor	hen	was	
het	echt	de	laatste	keer.	
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De	jaren	‘40

Hilariteit	in	de	zaal	wanneer	Sam	’s	nachts	
op	zoek	gaat	in	de	spullen	van	
overgrootvader	en	er	een	‘klakke’	en	een	
naamplaatje	vindt.	We	zi:en	in	de	
oorlogsjaren.	De	kinderen	vragen	
opheldering	en	bellen	naar	het	
woonzorgcentrum	Militza	waar	de	
overgrootouders	verblijven.	Heidi	en	
Anthony	hadden	toestemming	gevraagd	én	
gekregen	om	er	in	een	kamer	te	gaan	
filmen.	Bijzonder	knap	gedaan.

Het	derde	leerjaar	kwam	opgemarcheerd	en	
speelde	een	nummer	van	de	Andrew	Sisters.	
Vooraf	maakten	ze	een	schi:erende	tableau	
vivant	waarbij	de	gekwetsten	en	
verpleegsters	werden	opgevoerd.	Gejuich	
op	het	eind	want	de	oorlog	was	gedaan!	En	
gejuich	in	de	zaal,	dat	spreekt!
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De	jaren	’50

De	vij6iger	jaren	werden	uitgebeeld	door	het	tweede	leerjaar:	the	summerHme	blues.	
Bij	de	‘La	Bamba’	(een	oma	naast	me	in	de	zaal	verklaarde:	‘ik	zie	mijn	jeugd	terug!’)	konden	de	toeschouwers	
niet	langer	onbewogen	toekijken.	Er	werd	gefloten	en	gedanst	om	de	jonge	adonissen	aan	te	moedigen.	De	
rokjes	zwaaiden	zwierig	heen	en	weer!

De	jaren	’60

De	jaren	zesHg	werden	gekenmerkt	door	
het	studentenprotest	en	de	landing	op	de	
maan.	Maar	ook	Woodstock	en	de	
flowerpowerbeweging.	De	tweede	
kleuterklas	ging	voor	het	laatste:	bloemen	
in	het	haar	en	het	bekende	
volkswagenbusje	konden	niet	ontbreken.	
Het	stukje	werd	opgevoerd	op	de	tonen	van	
Aquarius	van	The	5th	Dimension.

De	jaren	‘70

Nadat	Bol.com	en	Zalando	pakjes	hadden	
afgeleverd,	mocht	het	gezelschap	kleren	
uit	de	jaren	70	aantrekken	voor	het	
themasouper.	
Op	de	muziek	uit	deze	periode	(The	
Beegees,	Abba,	Boney	M)	werd	gedanst	
door	de	derde	kleuterklas.	De	bijhorende	
broeken	met	olifantenpijpen	mochten	
niet	ontbreken.	Alweer	een	nummer	om	
duimen	en	vingers	van	af	te	likken.
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De	jaren	‘80

Het	eerste	kleuter	C	was	nu	aan	de	beurt.	
‘Girls	just	wanna	have	fun’.	De	zaal	ging	
helemaal	los	wanneer	plots	Queen	kwam	
opdraven	en	de	kleuters	de	beroemde	clip	
‘I	want	to	break	free’	naspeelden.	Thriller	
van	Michael	Jackson	(hier	werd	met	
schmink	gewerkt,	zeg!),	zorgde	voor	
ambiance	(juf	Ann	zag	er	niet	uit!)	en	het	
geheel	werd	afgesloten	met	een	optreden	
van	Prince	(wie	anders	dan	onze	Victor	kon	
hier	de	show	stelen	door	met	zijn	paraplu	
te	zwaaien?).

De	jaren	‘90

Terwijl	de	jeugd	een	nieuw	TV-programma	had	ontdekt	(FC	De	Kampioenen),	werden	we	meegezogen	in	de	
jaren	‘90.	Het	eerste	leerjaar	gaf	van	jetje	op	de	tonen	van	Faithless,	AC/DC	en	‘Let	me	entertain	you’.	En	
hoe!	Manon	was	goddelijk	Hjdens	het	nummer	van	Robbie	WIlliams,	maar	ook	voor	Flynn	als	DDT	was	een	
bijzondere	rol	weggelegd.	Uiteraard	kon	‘Zal’t	gaan	ja!’	niet	ontbreken.



15

De	jaren	2000

De	millenniumbug	was	in	aantocht.	We	waren	te	gast	op	een	nieuwjaarsparty	van	het	
vierde	leerjaar.	DJ	QuenHn	draaide	er	‘Pump	it’	en	de	jongens	sloten	af	met	een	
jumpnummer.	Jumping	was	not	a	crime!	
Alweer	een	waw-moment.
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SchlagerfesHval

Oma	Monique	kreeg	een	uitnodiging	van	de	zus	van	Josiane,	ChrisHane,	om	mee	te	gaan	naar	Rimpelrock.	Dat	
vond	ze	best	wel	een	leuke	gedachte.	En	wij	mochten	mee	naar	het	SchlagerfesHval.	De	peutertjes	kwamen	
opgemarcheerd.	De	Romeo’s	stonden	op	het	podium.	Juf	Lies	danste	samen	met	de	kleinsten	en	dat	werkte	
aanstekelijk.	Aandoenlijk	hoe	die	peutertjes	hun	best	doen	en	de	harten	stelen	van	heel	de	zaal.

De	muziek	van	vandaag

Wilden	Sam	en	Hanne	hun	project	
helemaal	kunnen	afwerken	dan	hadden	
ze	nog	de	hedendaagse	muziek	nodig.	
Als	bij	toeval	kwam	hun	tante	binnen.	
Terwijl	het	gezelschap	naar	hun	bed	
verlangde,	ging	zij	net	nu	nog	naar	een	
fuif.	Op	slag	was	iedereen	klaar	wakker.	
Plots	waren	we	te	gast	op	
Tommorowland.	Het	vijfde	leerjaar	
danste	er	op	los	op	de	tonen	van	‘The	
Hum’.	Dimitri	Vegas	en	Like	Mike	bleken	
er	de	gastdj’s.	Wat	een	afsluiter	van	ons	
33ste	spektakel.	
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De	einddans	bracht	weer	alle	kinderen	op	scène.	Het	optreden	zat	er	alweer	op.	We	konden	ons	opmaken	voor	
de	tweede	show.	Laat	ik	stellen	dat	het	publiek	-en	dat	is	klassiek-	alHjd	iets	‘wilder’	te	keer	gaat	dan	Hjdens	de	
tweede	show.	Het	was	dit	jaar	niet	anders.
Achteraf	konden	de	ouders	de	kinderen	oppikken	aan	de	inkom	van	de	schouwburg.	Daar	mocht	ik	nog	eens	
genieten	van	een	extra	applaus:	zalig!

Terwijl	de	vrachtwagen	opnieuw	werd	gevuld	konden	de	
ouders	de	terugtocht	aanvangen.

Jarigen	op	het	schoolfeest

Naast	oma	Lena	(67)	en	papa	Michiel	(40)	waren	ook	Milan,	Loïc	
en	Kiani	jarig.	Ze	mochten	in	tegenstelling	tot	oma	en	papa	wel	
op	het	podium.	Heel	de	zaal	zong	van	‘lang	zullen	ze	leven’.	
Voor	hen	een	hoogtepunt	in	het	jaar!	

Meneer	Rudy
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ReacHes	op	het	schoolfeest

Het	is	alHjd	leuk	om	reacHes	te	lezen	na	het	optreden.	
Een	aantal	willen	we	jullie	toch	niet	onthouden.

Meneer	Franky	(auteur	van	een	kwarteeuw	
kinderspektakels)

Mogen	we	’t		nog	eens	zien,	please	??
Wa	was	dat	.
Tja,	da	was	“Retro”	,	uiteraard	!		Spektakel	33.

Ja,	ja	maar	wa	was	da	!!

Hoogstaand	!	SuperlaHef	!	HumorisHch	!	Vernieuwend	!	
…
Dat	zijn	maar	een	paar		(krachHge)	termen	die	gebruikt	
kunnen	worden	voor	wat	we	deze	namiddag	in	de	
stadsschouwburg	mochten	aanschouwen.

Beste	Smalleteam	(collega’s,	naaiploeg,	schminkploeg,	
techniekploeg,	bijstandsploeg,	regieploeg,…	en	alle	
kindjes	uit	de	Smalle)	
dit	was	entertainment	van	de	bovenste	plank.

Wat	hebben	we	in	de	zaal	genoten….

>	van	de	humorisHsche	bindteksten	van	André	en	
Monique	met	hun	‘kleinkinderen’.	Grappig	over	de	hele	
lijn	!		We	konden	ons	zo	het	leven-zoals-het-is	van	een	
38-jarige	getrouwd	koppel	voorstellen.

>	van	de	kostuumpjes	(hier	en	daar	een	retro-
exemplaartje,	maar	)	wat	een	enorme	vernieuwing:	
gli:er	en	kleurrijk	!

>	van	de	creaHviteit	in	de	diverse	nummers:	het	bleef	
boeien,	de	ene	tune	na	de	andere	bleef	verrassen.	Er	
waren	momenten	dat	er	in	de	handen	geklapt	kon	
worden	op	het	ritme	van	de	beat	en	op	andere	
momenten	bleven	we	(sHl)	genieten	(met	open	mond)

>	van	de	verrassingen	(ik	denk	zo	net	aan	de	360°	
projecHe	van	het	rusthuis	Militza;	Wie	had	dat	nu	
verwacht	?)

>	van	de	grime	om	te	‘thrillen’.	Wat	een	werk.

>	van	de	techniek	(van	licht	en	klank	en	projecHe	(ik	had	
nog	nooit	de	jonge	Elvis/tomorrowland	gezien),

>	van	het	enthousiasme	en	de	inzet	van	de	300	van	de	
Smalle.	SupergemoHveerd	en	per	momenten	zo	
ontroerend!	Nog	alHjd	!

>	van	de	muziek:	waaahw	!		Ik	weet	niet	of	ik	kan	
spreken	voor	de	twinHgers	of	de	derHgers,	maar	dit	was	
een	muziek-rollercoaster	waar	een	prille	zesHger	niet	op	
een	stoel	kan	blijven	zi:en.
(Misschien	een	onnozele	muziekHp	voor	het	dansfeestje	
in	‘de	kleine	Rietgans’	waar	de	DJ	geen	werk	aan	
hee6:	Draai	dezelfde	muziek	in	dezelfde	volgorde	als	

dit	fantasHsche	RETRO-spektakel,	en	de	dansvloer	is	te	
klein	!!)

Op	het	eind	van	de	voorstelling	had	het	publiek	moeite	
om	zich	los	te	maken	van	jullie	allemaal	op	de	scène.
Zo	fantasHsch	zaten	sfeer	en	vibes	in	ons.
Bedankt	aan	jullie	allemaal	dat	jullie	dit	nog	jaar	na	jaar	
blijven	doen.

(ik	kijk	even	naar	mijn	uurwerk:	terwijl	ik	dit	Hk	zijn	jullie	
nog	volop	bezig)
Konden	we	het	nog	maar	eens	zien	!!

Groetjes
Franky	en	Mia

Bart	Lamote
Alweer	een	topprestaHe	van	uw	team!	Dikke	proficiat!

Juf	Cathérine
Aan	iedereen	een	daverend	applaus	voor	een	geweldig,	
schi:erend,	unieke	voorstelling!	Om	fier	op	te	zijn!

Jean-Pierre	Andries,	voorziker	schoolbestuur
Rudy,

Het	was	een	geweldig	schoolfeest	in	de	
stadsschouwburg.	Ik	heb	ervan	genoten:	goede	acteurs,	
mooie	dansnummers	en	even	mooie	muziek.	Alles	was	
prima	verzorgd	en	afgewerkt.
Zoals	je	zelf	zei:	een	dikke	proficiat	aan	alle	
leerkrachten,	naaimoeders,	grimmeurs	en	de	vele	
andere	medewerkers	achter	de	schermen	en	last	but	
not	least	de	kinderen	die	het	beste	van	zichzelf	gaven.	
Uiteraard	mag	ik	de	directeur	niet	vergeten,	de	
drijvende	kracht	achter	dit	totaalspektakel!	Ik	zag	op	de	
gezichten	dat	ouders	en	familie	zéér	opgetogen	waren.
Wil	mijn	gelukwensen	overmaken	aan	alle	medewerkers 	
van	uw	school	mede	ook	namens	de	RvB.
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Juf	Annie	Lancriet,	schrijfster	van	menig	spektakels
Retro	...

Na	het	betoog	van	Franky	valt	er	niet	zoveel	meer	te	
vertellen.
We	waren	het	er	unaniem	over	eens.	Eigenlijk	werden	
we	even	van	onze	sokken	geblazen!!!

Ikzelf	wil	ook	nog	eens	specifiek	de	scenaristen	een	
dikke	proficiat	wensen.
De	dialogen	waren	super	en	echt	grappig	en	gevat.	
Schrijven	was	toch	een	beetje	mijn	afdeling	vroeger.	De	
dialogen	tussen	André	en	Monique	waren	zo	herkenbaar	
voor	een	koppel	dat	al	38	jaar	getrouwd	was.	Jullie	
kunnen	dat	onmogelijk	al	zelf	ervaren	hebben,	wij	de	
okra’s	wel!	Dus	hoed	af	voor	de	geesHge	gesprekken!

En	voor	de	rest	mochten	wij	weer	ervaren	wat	een	
uitstraling	er	uitgaat	van	De	Smalle.
De	energie	en	begeestering	vervulde	de	hele	
schouwburg	en	de	aanwezigen	voelden	die	vibes	ook.	
Dat	kon	je	zien	en	horen	in	de	zaal!

Een	hele	dikke	proficiat	voor	de	hele	crew	en	we	kijken	
al	uit	naar	volgend	jaar!

Fijne	rustdagen!
Annie	L.

En	voor	wie	het	nog	(even)	wil	beleven:	
De	grootvader	van	Eloïse	(2°kl)	en	Ralph	(1a)	maakte	
een	compilaHe	van	het	schoolfeest.
Voor	wie	wil,	ik	stuur	even	de	link	door:

https://www.youtube.com/watch?
v=tGQagHWCKlk&feature=youtu.be

Meneer	Rudy

https://www.youtube.com/watch?v=tGQagHWCKlk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tGQagHWCKlk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tGQagHWCKlk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tGQagHWCKlk&feature=youtu.be
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Schoolfeest	met	het	vijfde

We	kregen	met	het	vijfde	leerjaar	dit	jaar	de	opdracht	om	een	stuk	
te	maken	rond	de	muziek	van	nu.	Uiteraard	was	iedereen	hierover	
meteen	enthousiast	en	vlogen	alle	soorten	muziekvoorstellen	door	
de	klas.	Na	heel	wat	brainstormen	kregen	we	uiteindelijk		enkele	
ideetjes.	Tomorrowland	moest	er	zeker	inzi:en,	Dimitri	Vegas	en	
Like	Mike	ook	en	we	gingen	er	een	toneeltje	insteken	waar	oudjes	
protesteren	over	de	boenke	boenke	muziek	van	nu.	Daarna	
moesten	we	natuurlijk	ook	nog	eens	nadenken	over	een	dansje	en	
het	decor.	Opnieuw	werd	er	heel	wat	gebrainstormd.	Terwijl	een	
groepje	nadacht	over	de	dj-tafel	of	over	de	andere	decors	waren	
anderen	bezig	met	de	verschillende	dansjes.	Eén	ding	was	zeker…	
het	vijfde	leerjaar	ging	er	een	lap	op	geven	en	ons	stuk	moest	de	
pannen	van	het	schouwburgdak	knallen.	Na	veel	oefenen	en	
knutselen	kijken	we	nu	terug	op	een	geslaagde	oefenperiode	en	
ook	zeker	een	geslaagd	optreden.	We	zijn	supertrots	op	
iedereen	van	het	vijfde	leerjaar.	Iedereen	ging	er	als	een	hecht	
team	voor	en	danste	uiteindelijk	de	pannen	van	het	dak.	
Bedankt	aan	de	DJ’s,	de	toneelspelers,	de	fantasHsche	dansers	
en	de	knutselaars.
Een	dikke	proficiat!!!!!!

Hieronder	nog	enkele	sfeerbeelden	van	de	voorbereiding	en	
van	het	stuk	zelf.

Juf	Steffi	en	meester	Jeroen
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6	mei:	eerste	communie

Op	zondag	6	mei	deden	de	leerlingen	van	het	eerste	leerjaar	hun	eerste	communie.		

Het	thema	van	dit	jaar	was:	‘Samen	zijn	we	sterk’.		Het	evangelie	gebaseerd	op	het	boek	‘De	mooiste	vis	van	de	
zee’	ging	over	een	mooie	vis	met	schi:erende	schubben.		Daardoor	voelde	hij	zich	superieur	aan	de	andere	vissen.		
Hij	wilde	zijn	schubben	niet	delen	met	de	anderen	en	maakte	hierdoor	weinig	vrienden.	Gelukkig	kwam	
Regenboog	tot	inkeer	en	deelde	hij	uiteindelijk	zijn	schubben	met	de	anderen.		Dat	maakte	hem	niet	alleen	
‘mooier’	maar	ook	populairder.

Wij	knutselden	samen	elk	een	prachHge	vis	die	dienst	kan	doen	als	pyjamazak,	zwemzak	of….		De	kerk	zag	er	
fantasHsch	uit	met	al	die	kleurige	vissen!

We	kwamen	de	kerk	al	huppelend	binnen	en	zongen	de	
longen	uit	ons	lijf.		De	kinderen	deden	het	één	voor	één	
fantasHsch!		Teksten	werden	luid	en	duidelijk	opgezegd,	
liedjes	werden	mooi	gezongen,	verhaaltjes	werden	
expressief	uitgebeeld	en	vooral	de	kinderen	hebben	de	
volledige	eucharisHeviering	rusHg	doorgebracht.	Het	
was	een	echt	feest	voor	en	door	de	kinderen.

De	weergoden	waren	ons	genadig.		Met	zo’n	mooi	weer	
kon	de	dag	niet	stuk!
Zo’n	communie	vraagt	heel	wat	voorbereiding.		Al	in	
oktober	staken	de	juffen	de	koppen	bij	elkaar	om	een	
passend	verhaal	te	vinden.		Na	veel	zoeken	kwamen	we	
uiteindelijk	bij	‘de	mooiste	vis…’.	We	hadden	jaren	
geleden	al	eens	een	boekje	van	‘De	mooiste	vis’	

uitgewerkt,	maar	er	bestaan	heel	wat	boeken	in	deze	reeks.		We	kozen	ervoor	geen	plagiaat	te	doen	en	een	
nieuwe	uitdaging	aan	te	gaan!

In	de	kerstvakanHe	staken	we	de	viering	in	elkaar.		Van	welkom	tot	dankwoord	schreven	we	de	teksten	uit	en	ook	
het	knutselen	kreeg	vorm.
Daar	het	schoolfeest	drie	dagen	na	de	communie	plaats	vond,	moesten	we	al	voor	de	paasvakanHe	beginnen	met	
knutselen.		Na	de	vakanHe	werd	er	druk	geoefend	om	dansjes,	liedjes	en	teksten	van	buiten	te	leren.
Het	was	voor	de	kinderen	een	drukke	periode	maar	ze	gaven	telkens	weer	het	beste	van	zichzelf.		Het	is	niet	te	
onderscha:en	wat	een	communie	en	een	schoolfeest	met	deze	‘kleine	mannen’	doet,	maar	ze	hebben	deze	
periode	met	glans	doorstaan.	Een	pluim	voor	elk	van	hen!
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Nu	gaan	we	in	een	rechte	lijn	naar	het	einde	van	het	schooljaar.		De	kinderen	zullen	nog	even	een	extra	duwtje	moeten	
geven	voor	taal	en	rekenen,	maar	ook	hier	weer	zullen	ze	het	beste	van	zichzelf	geven.		

De	juffen	geloven	erin!
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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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De	lente	heel	lang	op	zich	laten	wachten.
Alles	in	de	natuur	was	precies	2	weken	later	dan	andere	jaren.
Elke	week	keken	we	vol	verwachHng	naar	de	kleine	‘groene	kopjes’		die	boven	de	grond	staken.	
Toen		het	zover	was,	moesten	we	dit	vastleggen	met	een	foto!

Hoe	mooi	was	dat:	zoveel	kleine	paaslelies	bij	elkaar!
Dat	de	lente	op	zich	liet	wachten	voelden	we	ook	aan	de	lage	temperaturen	en	het	wisselend	weerbeeld,	maar	
daar	storen	wij	ons	niet	aan.	Hier	zie	je	ons	met	onze	zelfgemaakte	LENTEKROON!	Laat	de	zon	en	de	lente	nu	
maar	komen!

juf	Hilde
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Thema	:	moederdag

a.d.h.v.	de	uitwerking	van	het	prentenboek	‘mama	kwijt’	!!!																							

Het	prentenboek	‘mama	kwijt’	vertelt	het	verhaal	over	een	jong	uilskuiken	dat	
hoog	in	een	nest	woont	bij	zijn	mama	uil.	Op	een	avond	valt	het	uilskuiken	
slapend	uit	het	nest.	Gelukkig	valt	hij	zacht	op	het	mos	maar	door	de	klap	is	hij	
helemaal	de	kluts	kwijt.	Waar	is	zijn	mama	nu?

VerdrieHg	en	ontdaan	ontmoet	hij	een	bezorgde	eekhoorn.	Hij	hee6	zoveel	met	
het	uilskuiken	te	doen.	Daarom	besluiten	ze	om	samen	op	zoek	te	gaan	naar	de	
mama.	‘Hoe	ziet	jouw	mama	eruit?’,	vraagt	de	eekhoorn.	‘Mijn	mama	is	zoooooo	
groot!’,	roept	de	kleine	uil.	De	eekhoorn	denkt	dat	hij	het	weet	en	dat	brengt	hen	

bij	de	grote	beer.	‘Dit	is	mijn	mama	niet’,	zegt	de	kleine	uil.	‘Mijn	mama	hee6	
punHge	oren’,	antwoordt	het	uilenjong.	Dat	brengt	hen	naar	de	haas.	Die	is	het	ook	niet	dus	zoeken	ze	verder.	
‘Mijn	mama	hee6	grote	ogen’,	zegt	het	jong.	Zo	ontmoeten	ze	de	kikker	die	ook	grote	ogen	hee6	maar	helemaal	
niet	de	mama	is	van	het	uilskuiken.	De	kikker	weet	het	antwoord	op	hun	zoekvraag	en	zo	vinden	ze	de	mama	
eindelijk	terug.	Mama	uil	is	zo	blij	en	dankbaar	dat	ze	de	eekhoorn	en	de	kikker	uitnodigt	in	haar	nest	om	koekjes	
te	komen	eten.	Wat	een	beloning!	Iedereen	vindt	dit	een	fantasHsch	lekker	idee	en	ze	eten	koekjes	tot	het	avond	
wordt.	Tot	opeens…	het	is	toch	niet	waar	zeker?	Valt	het	uilskuiken	nog	eens	uit	de	boom???

We	merkten	op	dat	de	kleuters	deze	situaHe	
helemaal	niet	leuk	vonden.	De		gevoelens	‘bang’	
en	ook	‘verdrieHg’	kwamen	ook	aan	bod	Hjdens	
het	gespreksmoment.	We	besloten	om	alHjd	
goed	bij	onze	mama	te	blijven	en	haar	een	hand	
te	geven	zodat	we	dit	nooit	hoefden	mee	te	
maken.	

Eind	goed,	al	goed.

Daarna	hebben	we	het	boekje	verder	
uitgewerkt.	De	kleuters	maakten	voor	hun	eigen	
lieve	mama,	een	‘mama	uil’.	Hiervoor	
bestempelden	we	een	bloempot	in	het	
lievelingskleur	van	onze	mama	en	gingen	we	
aan	de	slag	om	ons	eigen	uiltje	te	beschilderen.	
En	dat	deden	we	niet	zomaar,	maar	met	een	
vork	om	de	veren	van	de	uil	na	te	bootsen.

Onze	kleuters	wilden	natuurlijk	ook	net	zoals	
mama	uil	uit	het	verhaaltje	heerlijke	
zandkoekjes	maken.	De	kokjes	uit	onze	klas	
gingen	aan	het	werk	en	maakten	heerlijke	
bloemenkoekjes.	Die	koekjes	moesten	natuurlijk	
ook	nog	in	de	oven	geraken	en	hiervoor	deden	
de	kleuters	een	heuse	beklimming	naar	de	oven	
in	de	re6er.	Alles	nog	netjes	inpakken	in	een	
mooie	zak,	met	hun	mama	opgetekend	en	klaar	
was	kees.	En	dan	verstoppen	maar,	want	onze	
mama’s	mogen	hun	cadeautjes	pas	krijgen	met	
moederdag.	Spannend!

Juf	Ann	en	juf	Jolien
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Maart	is	de	maand	van	de	netheid

De	maand	maart	is	voor	Brugge	de	grote	
schoonmaakmaand.	Overal	hangen	posters	om	je	eigen	
omgeving	net	te	houden.	Ik	vroeg	Hjdens	het	overleg	
de	leerkrachten	of	ze	het	zagen	zi:en	om	met	de	klas	
onze	school	en	de	omgeving	eens	grondig	uit	te	
ruimen.	Ze	zagen	dit	wel	zi:en	en	enkele	dagen	later	
gingen	ze	aan	de	slag.	Overal	zag	je	kinderen	
rondlopen	op	zoek	naar	weggegooide	papiertjes,	lege	
blikjes	of	plasHek	flesjes.	De	buit	was	groot:	een	
container	vol.	Borstels	werden	uit	de	berging	gehaald	
om	het	zand	rond	de	zandtuin	op	te	vegen.	Iedereen	
tevreden	natuurlijk	en	ik	in	het	bijzonder.

Meneer	Rudy

Toneelvoorstelling	Zoutloos	

Op	dinsdagmiddag	24	april	werden	wij	ontvangen	in	een	rusthuis.
Een	oudere	man	kwam	ons	ophalen	om	naar	de	toneelzaal	te	gaan.

Het	toneel	ging	over	een	oudere	vrouw	Palmira,	die	verbleef	in	het	
rusthuis.	
Ze	voelde	dat	ze	op	het	einde	van	haar	leven	kwam	en	wou	van	
haar	laatste	verjaardagsfeest	ook	een	afscheidsfeest	maken.	

Dit	verliep	allemaal	niet	zo	vlot	met	haar	zoon	Jimmy	die	alleen	maar	
bezig	is	met	zichzelf	en	liedjes	zit	te	zingen.	Ook	was	de	sfeer	in	het	
rusthuis	niet	alHjd	even	fijn,	want	de	verzorgers	mochten	maar	enkele	minuten	op	een	dag	een	babbeltje	slaan	
met	Palmira.	Ze	moeten	namelijk	erg	veel	inwoners	van	het	rusthuis	bezoeken	in	slechts	enkele	uren	Hjd.	
Gelukkig	maakte	de	dokter	wel	Hjd	voor	Palmira.	Met	zijn	goocheltrucs	fleurde	hij	haar	vaak	op.	

Toen	het	Hjd	was	om	te	gaan	voor	Palmira,	kon	ze	mooi	afscheid	nemen	van	iedereen.	We	zagen	haar	daarna	
tussen	de	bergen,	die	vol	sneeuw	lagen,	terug	herenigd	met	haar	oude	liefde.	

Een	rakend	onderwerp	werd	op	een	heel	luchHge	manier	en	vol	humor	vertoond.	We	hebben	er	met	z’n	allen	
van	genoten.	

juf	Lies	Boone
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Potagierstraat 2 • Koolkerke (Brugge) • 0496/809 352
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Sportnieuws
Volg	ons	ook	op	facebook!	(VBS	De	Smalle	sporHnfo)

Trenaltornooi		7/3

Op	7/3	deden	we	mee	met	ons	team	‘de	Smalle’	aan	het	tre{altornooi	in	het	SASK	te	St.-Kruis.	Bleek	dit	een	
topteam	te	zijn	zeg	!	We	wonnen	alle	wedstrijden.	Dit	is	een	toffe	groep	op	en	naast	het	veld!	Proficiat.

Rollebolle	15/3

Rollebolle	is	een	acHviteit	voor	de	kleuters	uit	het	2e	en	3e	kleuter	georganiseerd	door	SVS.	
De	acHviteiten	zi:en	vol	uitdagingen	en	leuke	spelen.	Het	was	een	leerrijke	namiddag.						



31

Volg	ons	ook	op	facebook!	(VBS	De	Smalle	sporHnfo)

Krachtbaltornooi	25/4

In	onze	school	zit	er	heus	wat	spor:alent	
J	.	Naast	de	onvergetelijke	
tre{alwedstrijd	gingen	we	met,	net	op	het	
nippertje,	2	teams	aan	de	slag	in	het	SVS	
krachtbaltornooi.
Wat	een	tornooi	dit	jaar	!!	We	wonnen	
zowaar	iedere	match.	We	gingen	dan	ook	
naar	huis	met	2	bekers!!	Proficiat	aan	
team	De	Smalle!	Bedankt	aan	krachtbal	
Koolkerke	(SporHng)	om	ons	te	
begeleiden.

St.-Leocross	2/5

De	loopcross	georganiseerd	door	de	scholengemeenschap	was		weerom	een	topediHe	dit	jaar	met	
maar	liefst	27	deelnemers	uit	allemaal	verschillende	klassen.	We	gingen	ook	naar	huis	met	4	medailles	
(Nikki,	Bent,	Zoë	en	Julie	).	Welverdiend!	J
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Gezondheidsdag	SLHD

Op	15	mei	2018	nam	het	zesde	leerjaar	deel	aan	de	
gezondheidsdag.	Deze	dag	stond	volledig	in	het	teken	
van	sport	en	gezondheid.	Dit	was	een	leuke	
samenkomst	met	alle	zesdes	van	de	
scholengemeenschap	Sint-Leo	Hemelsdaele.

De	dag	star:e	in	de	klas.	Iedereen	zat	gezellig	samen	
om	gezond	te	ontbijten.	Na	het	ontbijt	gingen	we	met	
de	fiets	naar	Sint-Leo.	Daar	was	er	voor	ons	van	alles	
voorzien	om	een	leuke	dag	te	beleven.	Onze	kennis	
over	sport	en	gezondheid	werd	onmiddellijk	op	de	
proef	gesteld	met	een	leuke	quiz	vol	originele	vragen	
en	interessante	weetjes.

Daarna	stelde	Niels	Van	Zandweghe	zich	aan	ons	voor.	
Hij	is	een	jonge	sporter	die	op	olympisch	niveau	roeit.	
Iedereen	was	dan	ook	heel	enthousiast	en	
nieuwsgierig.	Er	werden	nadien	veel	vragen	gesteld	
aan	hem.	Hierna	was	het	Hjd	voor	een	gezonde	lunch	
in	de	zonnige	buitenlucht.

Na	de	middagpauze	kon	iedereen	zelf	aan	de	slag	met	
verschillende	sporten.	Er	werd	een	doorschuifsysteem	
voorzien	waarin	iedereen	elke	sport	eens	kon	
uitproberen.	De	verschillende	acHviteiten	waren	
basketbal,	tre{al,	dansen,	badminton,	netbal,	
voetbal,	loopspelen	en	honkbal.	

Spel	en	plezier	genoeg	dus!

juf	Phaedra	(stagiair	6B)
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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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OPROEP	NIEUWE	LEDEN	voor	De	Vrienden	van	De	Smalle	:	M/V/X	met	talent!

De	Vrienden	 van	 De	Smalle:	Wie	zijn	ze?	Wat	 doen	 ze?	Wat	drij6	hen?	Waar	 zijn	 ze	 naar	 op	 zoek?	 Je	 leest	 het	
allemaal	in	dit	arHkeltje.

Wie	zijn	wij?	Het	oudercomité	Vrienden	van	De	Smalle	is	een	groep	enthousiaste,	dynamische	ouders	die	zich	acHef	
inze:en	om	het	leven	op	en	om	de	school	voor	onze	kinderen	nog	aangenamer	te	maken.	Met	andere	woorden:	we	
zijn	een	toffe	bende!

Wat	doen	wij?	Door	het	organiseren	van	allerhande	acHviteiten	willen	we	de	betrokkenheid	van	ouders	en	school	
versterken.	Wij	staan	paraat	vanaf	de	eerste	schooldag	–	waar	we	de	nieuwe	ouders	verwelkomen	met	een	koffietje	
en	boterkoekje	–	 tot	de	laatste	schooldag,	waar	we	onze	zesdejaars	een	spe:erend	afscheid	geven	van	de	lagere	
school.	Verder	vind	je	ons	terug	 op	onze	vaste	acHviteiten	 zoals	onze	pastabar	Hjdens	Halloween,	onze	fuif	 (stay	
tuned	 want	 volgend	 schooljaar	 volledig	 nieuw	 concept!),	 onze	 quiz	 (een	 groot	 succes	 dit	 jaar,	 dus	 zeker	 voor	
herhaling	 vatbaar!)	 en	uiteraard	het	 feest	op	school!	Naast	deze	hoofdacHviteiten,	dragen	wij	ook	ons	financieel	
ste(u/e)ntje	bij	aan	de	bos-	en	zeeklassen,	helpen	wij	de	Sint	een	handje	en	zorgen	we	dit	jaar	ook	voor	een	extra	
speeltuig	 in	 de	 zandtuin.	Andere	 realisaHes	 van	de	 voorbije	 jaren	 zijn	 een	 speelhuisje	 en	nieuwe	banken	op	de	
speelplaats,	 het	sprookjeshuisje,	een	nieuwe	keuken,	 een	 nieuw	afdak,…	Dus:	we	 doen	 veel	maar	we	 doen	 het	
graag	en	met	veel	plezier!

Wat	 drij=	 ons?	 Wij	 vinden	 het	 belangrijk	
dat	ouders	 niet	alleen	elkaar,	maar	ook	het	
schoolteam	 eens 	 op	 een	 andere	 manier	
leren	kennen	dankzij	onze	acHviteiten	en	dit	
alles 	 steeds	 ten	 voordele	 van	 onze	
leerlingen	 en	 school.	 Wij	 vinden	 het	
belangrijk	 om	 deel	 uit	 te	 maken	 van	 een	
fijne	gemeenschap	en	die,	als	vereniging,	te	
versterken.	 Daarnaast	 willen	 we	 ook	 een	
klankbord	zijn	voor	andere	ouders	door	het	
schoolteam	 op	 de	 hoogte	 te	 houden	 van	
wat	 er	 lee6.	 Wij	 hebben	 zeker	 niet	 voor	
alles	 een	 oplossing	 maar	 zijn	 alHjd	 bereid	
om	 de	 ouders	 verder	 te	 helpen	 en	 vooral	
om	samen	met	de	school	naar	een	gepaste	
oplossing	te	zoeken.	Samengevat:	we	willen	
meewerken	aan	een	goed	band	tussen	ouders	en	school!

Waar	zijn	wij	naar	op	zoek?	Wij	zijn	op	zoek	naar	nieuwe,	acHeve	leden	voor	ons	oudercomité,	de	Vrienden	van	De	
Smalle.	AcHef	lid	zijn	betekent	het	bijwonen	van	onze	vergaderingen	(1x	per	maand),	het	mee	organiseren	van	onze	
acHviteiten	én	het	meepraten	en	denken	over	zaken	die	de	school	en	vooral	de	leerlingen	aangaan.

Zegt	het	je	wel	iets	en	wil	je	meer	informaHe	over	de	Vrienden	van	De	Smalle	dan	kan	je	alHjd	vrijblijvend	contact	
opnemen	met	onze	voorzi:er	Fleur	Marchand	(voor	eind	mei)	of	met	de	andere	leden	van	het	oudercomité	(Bart	
Lamote,	Bekna	Bouckaert,	ChrisHane	Dhondt,	Heike	Govaert,	Leen	Gheyle,	Vicky	Lantsoght,	SHjn	Van	hemelen,	Tom	
Lemant,	Jurgen	Vannoote,	Stefanie	Maertens,	Gio	Clauwaert	en	Sylvie	Rosschaert).	

Je	kan	ook	steeds	een	kijkje	nemen	op	hkps://www.facebook.com/VriendenVanDeSmalle/
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Zij zijn jarig op......

01/05	 Meneer Anthony	 31 jaar
02/05	 Deacon Stalpaert	 12 jaar

04/05	 Manon Cattoor	 7 jaar
05/05	 Seth Marechal	 5 jaar
06/05	 Noah Quataert	 8 jaar
07/05	 Emma Naeijaert	 4 jaar
	 Roos Van De Velde	 6 jaar
08/05	 juf Lieve	 49 jaar
09/05	 Loïc Herssens	 4 jaar
	 Kiani Van De Voorde	 7 jaar
	 Milan Van Leeuwen	 7 jaar
10/05	 Yenthe Bigler	 4 jaar
11/05	 Camille Colpaert	 4 jaar
	 Senne Mergaert	 12 jaar
13/05	 Jorben Lemant	 5 jaar
15/05	 Casper Deschryver	 4 jaar
	 Sandra Monte	 43 jaar
16/05	 Jarne Vools	 7 jaar
	 Mathis Vools	 7 jaar
18/05	 Hanne Vinck	 7 jaar
20/05	 Louise Lantsoght	 9 jaar
21/05	 Lara Perez Noa	 4 jaar

22/05	 Nina Defruyt	 3 jaar
23/05	 Akina Lips	 10 jaar
24/05	 de Santana Louis	 4 jaar
	 Mathis Lesy	 11 jaar
25/05	 Ximen De Caluwe	 8 jaar
	 Jules Van Den Braembussche	 10 jaar
27/05	 Victor Rau	 4 jaar
28/05	 Michiel Degrendel	 12 jaar
29/05	 Bas Devinck	 7 jaar
30/05	 Axana Dalle	 12 jaar
31/05	 Ines Snakenbroek	 11 jaar

02/06	 An Celine De Baets	 7 jaar
04/06	 Lore Naeijaert	 7 jaar
06/06	 Sem De Vadder	 6 jaar
07/06	 Fabrice Gherardts	 6 jaar
08/06	 Maximiliaan Pot	 7 jaar
09/06	 Stan De Caluwe	 9 jaar
	 Roos Vanparys	 6 jaar
11/06	 juf Johanna	 58 jaar
13/06	 Sam Van Lierde	 7 jaar
	 juf Dominique	 52 jaar
15/06	 Eleonora Vandeputte	 4 jaar
16/06	 Wout Van Laere	 7 jaar
1

mei

ONZE JARIGEN

juni
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18/06	 June Lanckriet	 6 jaar
	 Skye Snauwaert	 8 jaar
	 Thijs Aarnouts	 12 jaar
19/06	 Nolan Lemant	 7 jaar
20/06	 Luna Pollentier	 12 jaar
22/06	 Axelle Lootens	 9 jaar
23/06	 June Mergaert	 9 jaar
	 Janne Panchabhikesan	 4 jaar
	 Lotte Panchabhikesan	 4 jaar

Familienieuws  ¥ µ

24/06	 juf Sofie	 34 jaar
	 Maicah Dumalin	 9 jaar
26/06	 Marie Geldof	 11 jaar
	 Dylan Maus	 10 jaar
27/06	 Senne Devinck	 9 jaar
	 Lenthel Seys	 11 jaar
	

Oprechte	deelneming

Op	24	februari	2018	overleed	mevrouw	Maria	Decoster	geboren	op	17	oktober	1920,	
echtgenote	van	wijlen	de	heer	Joseph	Coppens.

Zij	is	de	oma	van	Marie-Laure	De	Muyt	(1ste	lj	B)

*****

de	heer	EHenne	Verbruggen,	geboren	op	21	augustus	1932	overleed	op	1	maart	2018,

weduwnaar	van	mevrouw	Elisabeth	Van	Loo,	echtgenoot	van	Mevrouw	Nicole	Bruynooghe

Hij	is	de	opa	van	Niki	(1ste	lj)	en	Bram	(2de	kleuter)	Verbruggen

Vanwege	het	Smalleteam	onze	oprechte	deelneming
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Mei

1	mei:	 Vrije	dag
6	mei:	 11.00	Eerste	Communie
9	mei:	 Kinderoptreden	in	de	

stadsschouwburg
10	mei:	 Hemelvaart
11	mei:		 Brugdag
14	mei:	 Schoolfotograaf
	 Instap	nieuwe	kleuters
15	mei:	 Gezondheidsdag	6de	leerjaar
20	mei:	 11.00	PlechHge	communie
21	mei:	 Tweede	Pinksterdag	(vrij	voor	alle	

leerlingen)
24	en	25	mei:	 Zeeklassen	4de	leerjaar
27	mei:	 Kommecup

Juni

3	juni		 Feest	op	school
4	tot	8	juni	 Erasmusbijeenkomst	in	Spanje	(juf	

Annelies,	meneer	Thomas,	meneer	Rudy)
19	juni:	 Schoolreis	kleuter
26	juni:	 sportdag	4,	5	en	6
27	juni:	 oudercontact
28	juni:	 afscheid	6de	
	 Sportdag	2	en	3
	 Combidag	3de	kleuter-1ste	leerjaar
29	juni:	 12.05	einde	schooljaar






