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Ten geleide

Joepie, vakantie

Het schooljaar zit er weer op. De vakantie 
wenkt. Traditioneel is die voor de 
kinderen veel te kort en voor de ouders 
veel te lang. Wanneer ik kind was, toch al 
een tijdje geleden, moesten we naar het 
‘vakantieplein’. Oude bussen waarvan de 
voorruit nog uit twee delen bestond en in 
een hoek naar binnen knikten, zo 
herinner ik het mij nog, brachten ons 
vanaf het klooster op Sint-Jozef naar de 
Groene Poorte in Sint-Michiels waar we 
heel de middag onder de leiding van 
monitoren mochten spelen. Mijn jongste 
broer rookte er zijn eerste sigaretten. De 
leiding gaf toen al het goede voorbeeld… 
Op de bus was het de mode om af en toe 
op de bel te duwen en dan de vermoorde 
onschuld te spelen. Sommigen hadden 
daar een handje van weg. Tot de 
chauffeur moe van het verbieden de bus 
aan de kant zette en de onverlaat, 
uiteraard iemand uit Korea (het gedeelte 
van Sint-Jozef, de bilk, waar het gespuis 
woonde) van de bus schopte. Hij kon dan 
al stappend zijn zonden overdenken. En 
wij dan smeken bij de chauffeur om onze 
vriend niet vanuit het verre Sint-Michiels 
aan zijn lot over te laten. Wij boden de 
chauffeur zelfs snoep aan om toch maar 
op z’n beslissing terug te komen. 
Honderd meter verder zette hij dan zijn 
bus aan de kant en liet de onverlaat 
opstappen. Onder luid gejuich van alle 
inwoners van Sint-Jozef werd de held 
onthaald en de chauffeur geprezen voor 
zijn goed hart. Goeie mensen bestonden 
toen al. De verdere reis werd er niet meer 
gebeld… 

Knapcarrousel

Heel wat gebeurtenissen waren de 
moe i te om na te ver te l len . Een 
opsomming zou ons te ver leiden en deze 
rubr iek te lang maken. Maar de 
knapdagen blijven me toch bij. Hoe de 
ouders en grootouders een halve dag de 
kinderen vermaakten met hun kunnen: 
k a n t k l o s s e n , v e r t e l n a m i d d a g e n , 
kooksessies, … de kinderen konden het 
allemaal beleven. School zoals school 
hoort te zijn, levensecht en out of the box. 
Dank je wel aan de knapploeg! Volgend 
jaar gaan we daar beslist mee door.

Afscheid

Op het einde van het jaar nemen we ook 
afscheid van alle leerlingen uit de zesde 
klas. Op 28 juni krijgen ze op  een 
passende manier afscheid. Sommigen 
van de families zijn al lang onder ons. 
Dank je wel voor de vele jaren van 
vertrouwen! Wij gaan jullie missen. Weet 
dat jullie altijd welkom zijn op ons 
schoolfeest!
Axana, Broes, Mattéo, Michelle, Loes, 
Ruben, Senne, Amissa, Aaron, Luna, 
Sander, Wannes, Deacon, Lynn, Arne, 
Elena, Anna, Vic, Thijs, Leonie, Louis, 
Seppe, Joaquin, Charlotte, Michiel, Thais, 
Kato, Briek, Veerle, Marit, Séraphine, 
Milan, Owen, Luca, Noah en Zoë. Het 
gaat jullie goed straks in de nieuwe 
school. Ook willen we hier enkele 
kinderen uitwuiven die andere oorden 
opzoeken: Ferre, Mauro, Camil le, 
Quentin, Bram, Aukje en Gilles. Vooral de 
laatste gaat het wel erg ver zoeken: in 
Oostenrijk. De familie Verheecke gaat er 
in Katchberg een hotel uitbaten. Veel 
succes! Mauro en Camille gaan elke dag 
trainen om het te maken in de wereld van 
het topturnen. Van hen gaan we 
ongetwijfeld nog horen! We verliezen wel 
twee zonnen in onze school. Maar als je 
over het talent beschikt, moet je er op 
(zeer) jonge leeftijd aan beginnen. Ik zag 
een tijdje terug een filmpje waar Camille 
aan de rekstok hing rond te zwieren. Ik 
dacht: als ze nu lost, vliegt ze de zaal uit. 
Maar, dat deed ze gelukkig niet. Veel 
succes!
Tot slot wens ik iedereen een heel fijne 
vakantie. Nederig wil ik jullie allen 
bedanken voor het vertrouwen in ons 
team. Ben je tevreden, zeg het aan 
anderen. De Smalle is niet zomaar een 
school van dertien in een dozijn. We 
staan voor een eigenzinnige aanpak, 
gewaardeerd in binnen- en buitenland! 
Tot slot: dank je wel aan de vrienden van 
D e S m a l l e . Z o n d e r j u l l i e 
onvoorwaardelijke steun en onbaat-
zuchtige inzet zou het ons een stuk 
minder gaan. Tot op maandag 3 
september op de kleuterspeelplaats. De 
koffie en de boterkoeken verwachten 
jullie!

En nu: go Belgium, go!

Meneer Rudy
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De Smalle vierde feest

Op zondag 3 juni was het weer volle bak in 
De Smalle. Voor mezelf was dit mijn 42ste 
schoolfeest. En wat voor één…
De dagen daarvoor waren regenachtig en 
‘te fris voor de tijd van het jaar’, zoals Frank 
Deboosere dit vaak zo mooi weet te 
formuleren. Ook de zaterdag was somber 
maar als de weersvoorspellingen klopten, 
zou op zondag de zon van de partij zijn. En 
of die er was… Helaas, je kan nooit alles 
hebben, lastig weer voor de mensen die 
pollengevoelig waren. De populieren op het 
krachtbalveld waren in volle bloei en door 
een gunstige wind vlogen de witte vlokken 
om je oren. Zelf heb ik daar gelukkig 
helemaal geen last van.

’s Morgens hadden maar liefst 180 mensen 
ingeschreven voor het ontbijtbuffet. 60 
meer dan het jaar daarvoor. Gelukkig is 
onze zaal hierop  berekend en we kunnen 
volgend jaar zelfs uitbreiden tot 200! Zij die 
komen ontbijten hebben het zich nog nooit 
beklaagd. Er ligt van alles te graaien: van 
ongezond maar lekker tot voedzaam en 
Pascale Naessens verantwoord.

Na dit stevig begin kon men de keuze 
maken uit een speurtocht rond de kerk of -
voor de durvers- kon men al eens nagaan 
of de cava al fris genoeg was. De 
drumband van Koenraad Baete  was 
alweer van de partij om de buurt wakker te 
roffelen. In de Smalle is dit toch iets 
speciaals: alle gepensioneerde leer-
krachten waren op post om het team een 
hart onder de riem te steken en om naar 
goede traditie enkele flessen te kraken.

Terwijl ze nipten van de cava, was de zon 
reeds behoorlijk aan het branden. Onze 
harmonie leek zich daar niets van aan te 
trekken. Een klein uurtje vermaakten ze de 
aanwezigen met mooie medleys. En dit 
doen ze zomaar, gratis en voor niks. Ik de 
harmonie zitten dan ook heel wat oud-
leerlingen uit De Smalle.
 

Op het middaguur konden 300 mensen 
aanschuiven voor een bijzonder lekkere 
bbq. Ook een nieuw record. Dit jaar was 
het hoeveslagerij De Spycker uit Sint-Kruis 
aan zet. De groentjes waren fijn en het 
vlees was heerlijk afgekruid. Dank je wel 
Stan!

Na een kleine pauze werd er om 14.00 
gestart met de talentenshow. En of er talent 
schuilt in onze basisschool. Het ene 
nummer was al mooier en spectaculairder 
dan het andere. De mensen klapten in de 
handen en moedigden de deelnemers aan. 
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Ondertussen werden de dorstigen gelaafd 
en werd er gesmuld van het lekkernijen-
buffet. Heel de dag kon er worden 
gesprongen in een van de ve le 
springkastelen of gespeeld op de 
Vlaamse kermis.

Om 18.00 kon er opnieuw worden 
aangeschoven voor het tweede buffet. Nu 
aten 200 mensen van de barbecue, 
waaronder onze dorpsherder Carmino. 

Er was ook heel de dag de klassieke 
tombola. Op het eind van de dag won 
Amyssa Obreno de prachtige dames-
fiets! Met dank aan Luc Cappan, onze 
lokale fietshandelaar.

Die dag mochten we ook 6 nieuwe 
families verwelkomen die hun kleuter 
kwamen inschrijven op onze opendeur. 
We kunnen te rugb l i kken op een 
fantastisch feest met een geweldige 
opkomst. Dank je wel aan de vrienden 
van de Smalle en ons lerarenteam voor 
hun fantastische inzet. Iedereen was moe 
maar… meer dan voldaan. Volgend jaar 
hebben we afspraak op zondag 26 mei.

Noteer in deze dag alvast met stip in jullie 
agenda!
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Op naar volgend schooljaar

Met het einde van het schooljaar in zicht, werpen we al eens een blik naar september. Wat blijft 
behouden? Wat gaat er veranderen?
In de kleuterafdeling zaten we dit jaar in een dalletje. We smachten naar de nieuwe verkavelingen want 
nieuwe huizen brengen heel vaak nieuwe kinderen mee. Hoeve De Laere langs de Dudzeelse 
steenweg maar op grondgebied Koolkerke zit in de eindfase. Het lijkt wel of er daar een totaal nieuwe 
stad uit de grond is verrezen. Die kinderen zullen we hard nodig hebben. In de kleuterafdeling 
verwelkomen we na enkele jaren van afwezigheid opnieuw juf Veerle. Helaas moeten we afscheid 
nemen van juf Jolien. Zij heeft een aanbieding voor een gans schooljaar op zak in Sijsele en 
Moerkerke! Doe het daar goed.
In het lager hebben we wat meer luxe. Het tweede leerjaar en het vierde leerjaar van nu kan volledig 
worden opgesplitst in twee volwaardige klassen. Een grotere klas hoeft niet altijd een probleem te zijn 
maar je moet je steeds laten leiden door de zorgnoden.
In het lager blijven juf Cindy en juf Ria afwezig. Daardoor kunnen wij juf Lies Boone  een bijna 
voltijdse job aanbieden en mag juf Steffi blijven werken.

Huisbezoeken

Net als elk schooljaar gaan onze leerkrachten op huisbezoek. Sommigen bezoeken hun toekomstige 
leerlingen in het begin van de vakantie, anderen wachten daar liever mee tot aan het einde ervan. 
Uiteraard hoef je daarvoor niet thuis te blijven. Of de leerkracht stopt een briefje in de bus of er worden 
voor aanvang van de vakantie afspraken gemaakt. 
Het doel hiervan is een vertrouwensband op  te bouwen tussen leerkracht en ouder. Juf Steffi  is 
hiervan vrijgesteld omdat zij dezelfde leerlingen krijgt als vorig jaar.

Personeelsformatie samengevat

Volgend schooljaar is de klasverdeling als volgt:

Kleuterafdeling

1ste kleuter A! ! juf Lies en juf Krista
1ste kleuter B !! juf Hilde en juf Dominique
2de  kleuter A !! juf Johanna
2de kleuter B ! ! juf Ann De Bruyne en juf Veerle
3de kleuter A! ! juf Anne Timmerman

Kleuterturnen! juf An Vanwelsenaers
Kinderverzorgster! juf Anja

Lagere afdeling

1ste A! ! ! juf Charlotte
2de A! ! ! juf Heidi
2de B ! ! Juf Lies Boone en juf Martine (elke vrijdag)
3de A! ! ! juf Kristien 
3de B ! ! ! juf Sofie
4de A! ! Meester Anthony en juf Annelies 
5de A! ! Meester Jeroen
5de B ! ! Juf Kristl
6de A! ! juf Lieve
6de B ! ! juf Steffi
!
Sova! ! ! juf Inge
turnen! ! juf An 
zwemmen! ! juf An 
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Algemeen

Zorgbeleid! ! ! meneer Thomas
Zorgteam! ! ! meneer Thomas, juf Inge en juf Annelies
Beleidsondersteuning ! juf Annelies
ICT! ! ! meester Anthony

Secretariaat ! ! ! Martine Snauwaert
Boekhouding!! ! Joost Compernolle
Opvang! ! ! Carla Ryckier
Slaapklas! ! ! Sandra Deprez
Onderhoud! ! ! Sandra Monte & Christine Van Holm
Refter! ! ! Sandra Monte!

Directeur! ! ! Rudy de Jonge

Inschrijven

Tijdens de zomervakantie zal de school open zijn tot vrijdag 6 juli elke dag van 10.00 tot  12.00 en 
van 14.00 tot 17.00. Een leerkracht of ikzelf verzorgen de permanentie

We herstarten op maandag 20 augustus telkens van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00.

Door het feit dat Hieperdepiep de ganse vakantie open is (uitgezonderd van 23 juli tot 5 augustus), 
kan ook via hen om inlichtingen worden gevraagd. Zij zullen mij dan contacteren en dan kan er een 
afspraak worden gemaakt. 
Uiteraard ben ik steeds bereikbaar op mijn gsm: 0479/21.44.67

Meneer Rudy
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Spreekbeurten in het derde leerjaar

De kinderen van het derde leerjaar mogen echt enorm trots zijn op  zichzelf. Het was een 
heel sterke spreekbeurtenronde dit jaar. Elke leerling overwon de stress en gaf het beste 
van zichzelf. Het was een aaneenschakeling van toffe, interessante en verrassende  
onderwerpen. Allemaal probeerden ze er iets persoonlijks van te maken: een quiz, een 
filmpje, een powerpoint, een demonstratie, foto’s, boeken, posters, vreemde voorwerpen, 
levende dieren, … Er werd nogal een en ander de klas binnengesleept, hoor! Niets was hen 
teveel. We hebben er heel wat van opgestoken en we leerden elkaar ook eens op een totaal 
andere manier kennen. Dikke proficiat allemaal!

Juf Kristien

Ik heb  mijn spreekbeurt gedaan over De Lijn. De Lijn is mijn papa zijn werk. Ik heb  gezegd 
wat De Lijn is en welke bussen er rijden in Brugge. Ook over hoe een werkdag er uitziet voor 
een chauffeur. Op het laatst kreeg iedereen een cadeautje. – Fay

Ik heb mijn spreekbeurt over turnen gedaan. Iedereen vond het mooi; Ik vond het super leuk 
om te doen. Ik vond dat de andere kinderen het ook goed hebben gedaan. - Mauro

Ik heb mijn spreekbeurt gedaan over vissen Ik was zenuwachtig, maar als ik bezig was, was 
ik niet meer zenuwachtig. Iedereen was goed aan het luisteren. – Bo

Mijn eerste spreekbeurt ging over de dolfijn. Ik vond het leuk om te doen en ik hoop dat de 
kinderen iets hebben geleerd over de dolfijn. – Noor

Ik deed mijn spreekbeurt over squichys op 22 mei 2018. Ik was heel zenuwachtig. 
Ik moest wel luider praten. Het was super leuk! Op  het einde was er een quiz. Bijna iedereen 
had het juist. Iedereen mocht aan mijn squichys voelen. Ik deed het over squichys omdat ik 
dat super tof vind. – Lize

Mijn spreekbeurt was super leuk! Ik deed het over dansen. Mijn eerste spreekbeurt was 
spannend in het begin. Het leukste vond ik het dansen omdat iedereen meedanste. - Rani
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Europabeurs in het zesde leerjaar 

Verschillende Europese landen werden door de leerlingen van het zesde leerjaar voorgesteld.  Alle 
kinderen zetten hun beste beentje voor en presenteerden hun land zo aantrekkelijk mogelijk. 

Aangezien het een beurs was, werd deze ook opengesteld voor publiek.  Alle leerlingen, brachten een 
bezoekje.  Maar zij niet alleen, ook ouders, grootouders, familieleden en vrienden vonden de weg naar 
de lokalen van het zesde leerjaar om op ontdekking te gaan in Europa.  

Alle standen werden op een leuke en originele manier voorgesteld en heel wat bezoekers kregen al zin 
om op reis te vertrekken.  Er werden zelfs hier en daar proevertjes voorzien, want elk land heeft wel 
zijn eigen culinaire specialiteiten.  We mogen dan ook spreken van een echt succes!

Juf Kristl
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Vrijwilligersoproep voor de leerlingen van De Smalle

ELKE OCHTEND 20 MIN. DE OVERSTEEK AAN DE 
SMALLESTRAAT BEVEILIGEN

SYSTEEM : PER WEEK VAST IEMAND?

                   PER DAG VAST IEMAND?

VAN 8.10U TOT DE BEL GAAT OM 8.30U ( DI. TOT VR. )

VAN 8.25U TOT 8.45U ( MAANDAG )

VEREISTE : DIPLOMA VAN GEMACHTIGD OPZICHTER 
HEBBEN

DIT IS TE BEHALEN BIJ DE VERKEERSTECHNISCHE 
DIENST VAN DE POLITIE BRUGGE

Info : Verkeerstechnischedienst@politiebrugge.be

Interesse? Zich wenden tot kristagruyaert501@hotmail.com

mailto:Verkeerstechnischedienst@politiebrugge.be
mailto:Verkeerstechnischedienst@politiebrugge.be
mailto:kristagruyaert501@hotmail.com
mailto:kristagruyaert501@hotmail.com
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Drie broertjes in het tweede kleuter.

Thibo, Victor en Estelle werden dit schooljaar grote broer/zus.

De mama’s kwamen met respectievelijk Vic, Maxime en Achilles op bezoek in onze klas.

Thibo, Victor en Estelle mochten vertellen over hun babybroer.

We maakten voor alle drie onze vrienden een reuze grote wenskaart waar we allemaal aan 
meewerkten. Iedereen kleurde een kinderwagentje in en we maakten daar een collage mee.

We wensen onze vrienden en hun ouders een dikke proficiat!!!

Enne…hopelijk zien we de broertjes binnen een paar jaar rondhuppelen op onze 
kleuterspeelplaats 

Juf Johanna
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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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Op Erasmusmeeting in Alcaniz
van 4 tot 8 juni

Met deze laatste meeting (voor een derde 
keer in Spanje) sloten wij het tweejarig 
project ‘Learning by new methodologies 1 
to 4’ af.
De dagelijkse verslagen willen wij jullie 
niet onthouden.

Dag 1 

Terwijl ik deze regels uittik valt het water 
hier met bakken uit de hemel. Je voelt je 
h i e r o n m i d d e l l i j k t h u i s . N a h e t 
maandagmorgenoverleg vertrokken 
Annelies en ik richting station waar 
Thomas ons stond op te wachten. De 
tickets waren ingevuld. We waren klaar 
voor de laatste trip  van ons project. Naar 
goede traditie had Thomas een flesje cava 
meegesmokkeld met de bijbehorende 
plastiek glaasjes. Een glaasje bubbels op 
de goede reis.

In Zaventem aangekomen (het was toen 
11.15) hadden we nog alle tijd om onze 
bagage in te checken. De vlucht stond op 
mijn agenda om 12.45. Op het bord in de 
inkom konden we onze vlucht helaas 
n e r g e n s t e r u g v i n d e n . E v e n d e 
boardingpasses nakijken. Bleek dat onze 
vlucht vertrok om… 11.05! Ryanair had de 
vertrektijden veranderd, wellswaar mij 
verwittigd maar niet aangepast op mijn 
agenda. Zo, dat begon goed. In het 
verleden heeft Brussels Airlines al eens 
een keertje mijn leven gered (remember 
Zweden…) wellicht zouden ze dit een 
tweede keer ook wel doen. We hadden 
gezien dat er een vlucht vertrok om 12.50. 
Aan de incheckbalie vertelde ik mijn 
hartverscheurend verhaal en jawel, we 
konden nog mee met deze vlucht, mits 
e e n k l e i n b e d r a g v a n e i g e n a a r 

ve rw isse lde . (He t beg in t h ie r te 
onweren…). Goed, we beten door de zure 
appel heen en een uurtje later stonden we 
aan te schuiven aan de gate van Brussels 
Airlines. We konden wel niet samen zitten 
maar Thomas, die een flink mondje 
Spaans spreekt, overtuigde de solozitter 
om een stoel op te schuiven zodat wij toch 
op rij 79 bij elkaar konden zitten. En 
zeggen dat wij bij Ryanair op rij één 
konden zitten. Helaas nu een lege rij…
I n B a r c e l o n a z o c h t e n w e d e 
autoverhuurmaatschappij op (helaas zaten 
we nu in een andere terminal…). Een 
Peugeot stond ons op te wachten en even 
later waren we pleite. Best een lange trip. 
Rond 19.00 waren we ter plaatse. We 
fristen ons wat op en gingen vervolgens 
op zoek naar de Sangria. Beneden ons 
hotel is er een leuke bar die dat spul 
verkoopt. 

We bestelden er een hamburgertje en 
dronken van het rode vocht. Even later 
brak het onweer los en konden we naar 
onze kamer vluchten. 

Dag 2

Het onweer komt hier heel snel op maar 
na een klaterende sessie drijft het ook 
heel snel weg. De zon is weer op de 
afspraak en het is hier behoorlijk warm: 
27°.
We werden vandaag op school verwacht 
om verder te werken aan het project. 
Geen kinderen op de speelplaats deze 
keer. moesten zelfs twee keer aanbellen 
vooraleer er werd opengedaan. Onze 
Roemeense partners waren er ook: 
Andrea (groetjes aan Anne T), de 
directeur van de kleuterschool, Christina 
(een mager muisje die toch al twee keer 
bleek te hebben gebaard) en Corina, die 
we nog kenden van onze trip destijds naar 
Roemenië. 
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In het theaterzaaltje werden we vergast op 
een toneeltje: de drie biggetjes. Het waren 
de leerlingen van de tweede klas die 
buiten de schooluren toneel speelden op 
school. Je zag dat ze dit nog hadden 
gedaan. 
Daarna gingen we verder werken aan het 
project. De stand van zaken werd 
overlopen. Hoe konden we website beter 
aanvullen; wat hadden we nog te doen. Je 
merkt aan alles dat Annelies de zaken 
goed aanvoelt en het project waardig 
coördineert. Hoedje af!
Na de break gaven vier kinderen uitleg 
over een project dat ze realiseerden. Ze 
bewaarden 9 dagen lang bananen op  een 
verschillende manier. Welke banaan bleek 
na negen dagen nog het gezondst om 
naar binnen te werken. Zeker deze niet die 
ze in krantenpapier hadden gewikkeld. Die 
kwam precies van de barbecue. Deze in 
aluminiumfolie bleek de negen dagen 
goed te hebben doorstaan.
’s Middags kregen we een lunch op 
school: een broodje ham of een broodje 
kip of een broodje gepaneerde rosbief. Op 
tafel lagen er bordjes koude frieten met 
gefrituurde zwanworstjes. Marta spoot er 
klodders mayonaise en ketchup overheen: 
smakelijk!

N a d e m i d d a g k r e g e n w e t w e e 
werksessies: whole brain teaching en 
L e a r n i n g P a t h w a y s . Tw e e j o n g e 
leerkrachten vertelden over hun manier 

om de leerlingen bij de les te houden. 
Allerlei trucjes werden besproken. Boeiend 
lesgeven bijvoorbeeld zat er helaas niet 
tussen. Een klasreglement opstellen en 
controleren dan weer wel…
Veel boodschap had ik er niet aan.

 

De tweede sessie over: ‘hoe evalueer je 
het leerproces bij elk kind’ was dan weer 
wel boeiend. Er werden verschillende 
zaken besproken en de twee begeleiders 
hadden materiaal meegebracht die we 
mochten inkijken. De formule die ze 
hanteerden om ons dit bij te brengen, was 
ook eens iets anders: een speeddate.
Op 17.00 werden we gelost en konden we 
naar het hotel. Na een tukje en een 
douche spraken we af in La Lola waar de 
sangria helaas maar de helft zo lekker 
smaakte als vroeger. Een avondmaal met 
tapas in ‘Venecia’ sloot de avond af.

Dag 3

Vandaag hadden ze somber weer 
voorspeld: de slechtste dag. Hele stukken 
van de nacht had het geregend. Althans 
de uren wanneer ik wakker was. Behoorlijk 
lastig voor de ooievaars die hier massaal 
broeden. Op elke toren van de kerk vlak 
voor het hotel tel je een nest. Tegen de 
morgen beginnen ze dan te klepperen. De 
dames houden in de stad constant de 
benen toe … Je weet maar nooit!

Vandaag waren we alweer welkom in de 
school. ’s Morgens mochten we de 
klassen bezoeken tijdens een ‘paperless 
day’. In elke klas waren er activiteiten 
waar geen boek aan te pas kwam. 
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De school begint ’s morgens om 9.00 en 
gaat uit om 14.00 (in juni en september om 
13.00). Er is een pauze voorzien van een 
half uurtje. De kinderen hebben dus drie 
en een half uur les per dag of 17 uur per 
week. Vergelijk het met het aantal uren dat 
de kinderen bij ons op school zitten: 28,5 
uur! In deze school krijgen de kinderen 3 
uur lo per week maar gaan nooit 
zwemmen. Dus blijven er nog 14 uur over. 
Op 20 juni begint de grote vakantie en de 
lessen hervatten halfweg september. 
Misschien daarom dat de kinderen in de 
kleuterklas leren rekenen, lezen en 
schrijven (het honderdveld hangt uit in de 
derde k leuterk las) . In de tweede 
k leuterk las werden de prov inc ies 
aangeleerd! En dat zijn er heel wat dan de 
negen van bij ons. 
 

Kinderen zitten vaak op de grond in de 
kleuterklas. Slechts occasioneel worden 
de banken gebruikt. 
Je vraagt je in elke kleuterklas af in 
hoeverre de kinderen hiervoor rijp zijn en 
of ze überhaupt daarvoor interesse 
hebben. Ook zijnde leerkrachten het 
vaakst aan de beurt. Frontaal lesgeven is 
er de norm. Er is weinig inbreng van de 
leerlingen, ook in het lager niet.

 

We mochten ook een buitenactiviteit rond 
muziek meemaken. De kinderen waren 
verdeeld in groepjes maar er was geen 
doorschuif.

Ten slotte mochten we in de muziekzaal 
genieten van een muzikaal ensemble (het 
tweede leerjaar). Zi j mochten met 
instrumenten het ritme aangeven bij I’m  
gonne be van de Proclaimers.
En of ze van jetje gaven!

Na de break werd er verder gezwoegd om 
het eindverslag op poten te zetten. 
Normaal het werk van de coördinerende 
school maar alles wat je samen kan 
invullen is mooi meegenomen. De 
Roemeen t j es , waa rvan de de rde 
coördinator er niet eens bij zaten er 
verweesd bij. Andrea probeerde nog de 
schijn hoog te houden maar de andere 
twee h ie lden z ich led ig met hun 
smartphone. 
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Om twee uur gingen we eten in La Cantina: 
een salade en een visje. Daarna waren we 
vrij. Terug buiten goot het alweer met 
bakken tegelijk. De greppels worden 
omgetoverd tot beken, zoveel water komt 
er tegelijk naar beneden.
Op de kamer en na het Duits voetbal kon ik 
kiezen: wandelen of het verslag schrijven. 
Ik koos voor het laatste. De zon brak er 
opnieuw doorheen en ik durf mijn 
avondeten erop te verwedden dat Thomas 
en Annelies samen zijn gaan lopen. ‘Niet 
te vlug,’ zal Thomas hebben gezegd. 
Annelies zal zich hebben ingehouden…
Morgen gaan we naar het strand. Gelukkig 
heb ik geen zwembroek bij. Ik kan dit de 
mensen niet aandoen. Eerst vermageren…
Tot morgen en geloof me: we hebben een 
fantastische school (Dat fluisterde Thomas 
me toe na de rondleiding deze morgen. En 
ik geloof hem.)

Dag 4: donderdag 7 juni
Woensdagavond hadden we nog de ‘black 
and white’ avond. Op vijf kilometer van de 
stad in de buurt van Motorland ligt een 
groot meer. In de zomer komen de mensen 
uit de stad er verpozen. Er liggen ook heel 
wat campings eromheen. Sommige 
bewoners verblijven er permanent. Voor we 
onder de tent aan tafel konden moesten we 
eerst een aantal opdrachten uitvoeren. 
Eerst trokken we naar het strand van het 
meer waar we enkele opwarmings-
spelletjes deden.

Doe Rudy na was ook een leuk item 
waarmee je de lachers op de hand kreeg… 
Wat ik me vooral zal blijven herinneren is 
de kou die avond. Gelukkig hadden we iets 
warms bij. Annelies kreeg de jas van 
Thomas…
We namen afscheid van de leerkrachten 
en trokken terug naar de binnenstad. Een 
laatste dag lag in het verschiet.

Die laatste dag trokken we even naar de 
kust: een trip van 150 kilometer langs 
kronkelende wegen. We reden doorheen 
Teruel, een achtergesteld deel van de 
provincie Aragon. Recent had de overheid 
beslist om toch een snelweg aan te leggen 
doorheen het gebied. Helaas voor ons was 
die nog niet klaar… Annelies werd 
helemaal misselijk door het vele draaien. 
Andrea zat bij ons in de wagen. Eindelijk 
na twee uren bereikten we Peniscola, een 
toeristisch stadje op een uurtje van 
Valencia. 

Voor onze Roemeense vrienden was dit 
iets speciaals: voor een bezoekje aan de 
zee moet je rekenen op  een trip van 8 uur 
(enkele reis). 

We zouden het kasteel bezoeken maar 
niemand had daar echt zin in. De 
Roemenen wilde vooral shoppen en aan 
winkeltjes geen gebrek. We wandelden 
langs typische pittoreske huisjes. Een 
ervan was volledig met schelpen bezet.
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Rond 13.00 werden we in het restaurant 
verwacht waar we heerlijk verse fruits de 
mer kregen voorgeschoteld. ‘Van de zee op 
je bord’ moet hun motto zijn want zo lekker 
had ik nog nooit de gegrilde gamba’s 
gegeten. Daarna kregen we ook nog eens 
een heerlijke paella voorgeschoteld. Dit 
restaurant aan de kust was werkelijk van 
het beste welke wij ooit in een project 
bezochten. 

Daarna kregen we vrije tijd. Wij trokken 
naar het strand waar we even de ogen 
konden sluiten. Thomas had een boek van 
Peter Adriaens bij. Ook gezellig als 
afwisseling… Veel nadenken hoef je daar 
niet bij.

Rond 19.30 waren we terug thuis. Voor de 
terugweg besloten we Carmen te volgen. 
Ze kon makkelijk meedoen aan ‘zware 
voet’. Ook nam ze het niet zo nauw met de 
verkeersregels. Enfin, we geraakten toch 
zonder brokstukken thuis. Het vaarweldiner 
kregen we aangeboden door de school. Bij 
het naar huis keren moesten we nog de 
impact van het project filmen. Annelies 
deed dat goed. 

Restte ons alleen nog afscheid te nemen. 
Morgen wacht ons een drie uur durende rit 
naar Barcelona. De vlucht vertrekt ook na 
vier keer te hebben nagekeken om 15.55. 
Rond 20.00 zijn we in Brugge.
We blikken terug op  een prachtige afsluiter. 
Thomas spreekt Spaans zoals Nederlands: 
vloeiend, rustig maar met overtuiging. 
Handig wanneer je over een dergelijke tolk 
kan beschikken. Voor mij is het ongetwijfeld 
de laatste meeting. Meer dan 10 jaar 
C o m e n i u s e n E r a s m u s h e e f t m e 
ongetwijfeld rijper en rijker gemaakt. Veel 
zaken hebben we gezien en kunnen 
meenemen naar de Smalle. Hopelijk is dit 
voor jullie geen eindverhaal. Als ik eenmaal 
met pensioen ben, wil ik ook jullie verhalen 
lezen. Europe, here we come!

Rudy
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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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Het zesde leerjaar bezoekt de “Triënnale”

Van 5 mei tot 16 september 2018 verschijnen indrukwekkende constructies van hedendaagse 
kunstenaars en architecten in de historische binnenstad van Brugge.

Dat wilden we toch eens van dichtbij gaan bekijken en daarom trokken we met het zesde leerjaar 
naar Brugge en deden een tocht door de binnenstad waarbij we een selectie van kunstwerken 
gingen bekijken.  We beleefden een topnamiddag en de “floating island” werd met ruime 
meerderheid verkozen tot hun favoriete kunstwerk.

Geniet mee van enkele sfeerbeelden.

Juf Kristl
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Wat we reeds planden voor 
het schooljaar 2018 - 2019

De agenda

AUGUSTUS
Maandag 20!Opening school
Zaterdag 25! Opendeur in de peuter-

klas

SEPTEMBER

Maandag 3 ! Eerste schooldag met een 
warm onthaal door ‘de 
vrienden van de 
Smalle’ (koffie en 
boterkoeken)

Dinsdag 4! Infoavond 1ste leerjaar
Donderdag 6! Infoavond 4de en 5de 
Dinsdag 11! Infoavond 2de en 3de 

leerjaar
Vrijdag 21! Pedagogische studiedag
Dinsdag 25! Infoavond 3de kleuter en 

6de leerjaar

OKTOBER

Maandag 1! Vrije dag
Donderdag 11!Schoolraad
Zaterdag 27! Begin herfstvakantie

NOVEMBER

Maandag 5! Instapdag nieuwe kleuters
Donderdag 15!Grootoudersfeest 1ste 

kleuter
Zaterdag 17! Kinderfuif en oudercafé in 

‘t Reigersnest

DECEMBER

Dinsdag 4! Sinterklaasfeest 
Woensdag 19!Oudercontact 5 en 6
Zaterdag 22! Begin kerstvakantie

JANUARI

Maandag 7! Instapdag nieuwe kleuters
! Bosklassen 5 en 6
Vrijdag 11! Einde bosklassen
Woensdag 23!Oudercontact kleuter

FEBRUARI

Vrijdag 1! Instap nieuwe kleuters
! Teldag
Woensdag 20!Pedagogische studiedag
Vrijdag 22! Tweede Smallequiz
Donderdag 28!Schoolraad

MAART

Zaterdag 3! Begin krokusvakantie
Maandag 11! Instap nieuwe kleuters

APRIL

Woensdag 3! Optreden 
stadsschouwburg

Zaterdag 6! Start Pasvakantie
Dinsdag 23 ! Instapdag nieuwe kleuters

MEI

Woensdag 1! Feestdag van de Arbeid
Zondag 12! Moederdag
Zondag 19! Feest op school
Maandag 20! Vrije dag
Zaterdag 25! Eerste communie (om 
10.00)
Donderdag 30!Hemelvaart
Vrijdag 31! Brugdag

JUNI

Maandag 3! Instap nieuwe 
kleuters!

Zondag 9! Plechtige communie om 
11.00

! Vaderdag
Maandag 10! Pinkstermaandag
Donderdag 13!Schoolraad!
Zaterdag 22! Koolkerke kermis
Woendag 26! Oudercontact 
Donderdag 27 Afscheid van het zesde 

leerjaar
Vrijdag 28! 12.05 einde schooljaar

Voor iedereen: een toffe vakantie
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Zij zijn jarig op......

01/07	 Margaux Pirnay	 10 jaar
02/07	 Lynn Van De Keere	 12 jaar
	 Shari Vandenberghe	 7 jaar
04/07	 Willem Beausaert	 7 jaar
06/07	 Amaya Soens	 11 jaar
08/07	 Owen Maus	 5 jaar
	 Kyara Vanhove	 6 jaar

09/07	 Lukas Debaene	 10 jaar
	 Sandra Deprez	 50 jaar
10/07	 Quinten Delbare	 6 jaar
	 Mr. Angelo Cabooter	 26 jaar
	 Julie Vanderschaeghe	 11 jaar
11/07	 Emma Deschryver	 7 jaar
12/07	 Jeron Seys	 3 jaar
13/07	 Elena Vandromme	 12 jaar
	 Xian Van Seghbroeck	 7 jaar
	 Kenzo Verriest	 8 jaar
14/07	 Marie-Laure De Muyt	 7 jaar
	 Mattis Goethals	 10 jaar
	 Noah Vandenberghe	 12 jaar
	 juf Krista	 56 jaar
15/07	 Nils Declerck	 10 jaar
	 Rhune Maes	 7 jaar
16/07	 Myrthe Aarnouts	 8 jaar
	 Karel Gruwez	 8 jaar

	 Quentin Willems	 11 jaar
17/07	 Eleanor Blancke	 4 jaar
	 Arne Van De Water	 12 jaar
18/07	 Emile Delaere	 4 jaar
20/07	 Kelvin Liu	 4 jaar
	 Annabel Vandromme	 6 jaar
21/07	 Mia Dhoore	 11 jaar
22/07	 Mauro Demeyer	 9 jaar
	 Lizzy Mestdagh	 5 jaar
23/07	 Tess Herssens	 8 jaar
25/07	 Cezary Truszkowski	 12 jaar
26/07	 Céleste Procureur	 6 jaar
	 Ralph Caestecker	 7 jaar
28/07	 Lynn Maus	 9 jaar
30/07	 Charlotte Cuyvers	 5 jaar
	 	

	

	

02/08	 Elena Callant	 8 jaar
04/08	 Sander Priem	 12 jaar
06/08	 juf Kristien	 56 jaar
08/08	 Jari Defruyt	 12 jaar
12/08	 Sam Hoste	 3 jaar

juli

ONZE JARIGEN

augustus
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15/08	 Emma Van Coillie	 11 jaar
	 Milan Moyaert	 12 jaar
17/08	 Kira Beausaert	 4 jaar
18/08	 Maud De Laender	 7 jaar
	 Broes De Baere	 12 jaar
19/08	 Lisa De Bree	 11 jaar
21/08	 Irène De Bruyne	 11 jaar
	 Liam Van Tuyckom	 10 jaar
22/08	 Amissa Obreno	 12 jaar

27/08	 Thibault Christiaens	 9 jaar
	 Julie De Bruyne	 3 jaar
31/08	 Aurélie Van de Vijver	 3 jaar
	 	

Familienieuws  ¥ µ

Op 18 mei werd Maxime geboren.

Broertje van Victor (2de kleuter) en Laetitia (1ste kleuter A) Van Der Beken - Pasteel

Proficiat aan de fiere ouders, broer en zus!

Team De Smalle

Oprechte	deelneming

Op	19	juni	2018	overleed	de	heer	Eddy	Buysse	geboren	op	4	maart	1949,	

Hij	is	de	opa	van	Milan	en	Lisa	De	Bree	(5	lj)

*****

Vanwege	het	Smalleteam	onze	oprechte	deelneming
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Sportnieuws
Volg ons ook op facebook! (VBS De Smalle sportinfo)

  
Kommecup 2018

Dat het weer een toptornooi was voor De Smalle is bij de meesten gekend. We gingen 
huiswaarts met 2 (winnaar 1e graad en 3e graad )van de 3 bekers. Maar via deze weg wilde ik 
nog eens alle ploegen die meegedaan hebben met het tornooi in het daglicht zetten. Bedankt 
voor jullie deelname en inzet. Ook een dikke dank u wel aan alle papa’s, mama’s, nonkels, 
meesters en juffen die kwamen helpen en supporteren. 

Mogen wij even uw aandacht

Onlangs deed ik nog eens een testje. Het was het volgende: ik stelde de vraag: wie is in orde 
met zijn turnpak? Deze kinderen mogen blijven staan. Bleek dat meer dan de helft van de 
groep NIET in orde was. Waarom dragen wij een turnpak op school? Dit om verschillende 
redenen: gemakkelijk om te sporten, pantoffels/indoor sportschoenen om je voeten te 
beschermen en snel te kunnen verplaatsen, om hygiënische redenen. Kunnen wij daar volgend 
jaar meer aandacht aan besteden? TOP!

Naschoolse sport.

Onze naschoolse sporten liepen ook ten einde. Het was weer leuk in de jazz, sportkriebels, 
speelkriebels en de netbal. Volgend schooljaar staan we terug op  post met onze naschoolse 
activiteiten. We geven de inschrijvingsbrieven mee in september.

Prettig vakantie aan iedereen en tot in september.
Alle sportjuffen en meester:

Juf An, Juf Steffi en Meester Jeroen



30

Afscheid nemen…

Onze zesdes staan voor een nieuwe uitdaging. Ze staan voor de deur naar het middelbaar. En dat 
houdt in dat we afscheid moeten nemen van 36 leerlingen.

Weet je het nog? Ooit kwamen ze als klein hummeltje met hun eerste rugzakje naar de school. 
Traantjes om het afscheid van mama en papa, huilend op de speelplaats, zich vastklampend aan de 
hand van de juf en nasnikkend in de peuterklas. Daar ontdekten ze de kleurige blokkenhoek en de 
poppen en autootjes en de verf en glitters. Ze leerden nieuwe kindjes kennen en vonden vriendjes 
waar ze mee optrokken. Stap voor stap kwamen ze door hun kleuterjaren. Ze vertelden verhalen en 
brachten tekeningen mee. Ze hadden geschenkjes voor moeder- en vaderdag mee en nodigden oma 
en opa uit naar school. Ze leerden hun naam op hun werkjes te schrijven en spiegelden daarbij hun 
letters. Ze werden door de juf ingewijd in het doen en laten in het eerste leerjaar. En toen was er een 
volgende stap  in hun groei. Ze kregen een grote boekentas gevuld met nieuwe kleurtjes en een leuke 
pennenzak en plots stonden ze in de rij voor het eerste op de grote speelplaats. De lagere school 
was begonnen. Jaar na jaar deden ze nieuwe ontdekkingen. Soms met gemak en soms met tranen. 
Ze leerden nieuwe dingen. Soms op hun sokken en voor sommigen met vallen en opstaan. Elke dag 
een stukje vooruit, elke maand een beetje wijzer, elk jaar een beetje groter. En plots… het laatste 
jaar. In september lijkt het nog een eeuwigheid: tien maanden, een heel schooljaar lang. Maar dan sla 
je de kalenderblaadjes om en prijkt juni op het blad. En het is weer zover. 

We sturen onze Smalliërs de grote wereld in. De kindjes van toen zetten een nieuwe stap, weer een 
beetje groter, een beetje rijper, een beetje volwassener, een onbekende wereld tegemoet. De pubers 
gaan hun weg op.

Afscheid nemen, ieder jaar opnieuw, het doet iets met je. Je weet dat het moet, maar het laat je met 
een heel dubbel gevoel achter. Blijheid aan de ene kant en verdriet aan de andere kant. Je moet 
loslaten terwijl je ze nog even wil bij je houden. Je stuurt ze op pad met goede hoop en toch voel je 
verwarring. Je kijkt hen na en wil hen terugroepen. Dag lieve zesdes. Wees een Smalliër, trots op 
jezelf, met je hoofd opgeheven en het hart op de juiste plaats. We zullen jullie missen maar weet dat 
onze deur voor je open staat. We laten jullie los, maar hopen stiekem toch dat je nog eens 
binnenwaait. Het ga jullie goed. 
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