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Ten	geleide

De	donkere	dagen	 rond	Kerstmis	staan	voor	 de	deur.	
Na	een	hete	zomer	en	een	warm	najaar	wordt	het	8jd	
om	de	dikke	jas	en	de	sjaal	boven	te	halen.	Het	is	ook	
de	 8jd	 van	 vieren	 en	 wensen.	 Samen	 rond	 de	 tafel	
zi>en	met	de	 familie	en/of	 de	vrienden	en	 elkaar	 het	
allerbeste	 wensen.	 Pakjes	 worden	 vanonder	 de	
kerstboom	uitgedeeld.	Sommigen	maken	 er	 iets	leuks	
van:	een	grote	doos	(al8jd	gegeerd	door	de	kinderen	of	
de	 naïeven	 onder	 ons)	 met	 een	 inhoud	 van	 niks.	 Ik	
herinner	me	nog	 -ik	was	toen	al	een	 jongvolwassene-	
dat	 één	 pakje	 steevast	 een	 doos	groentenmacedoine	
beva>e.	Wie	die	uitloo>e	had	de	verplich8ng	het	jaar	
daarop	 het	 blik	 opnieuw	 in	 te	 pakken	 en	 onder	 de	
kerstboom	te	leggen.	
Wat	me	steeds	weer	 verwondert:	 na	 Sinterklaas	 (dat	
mogen	we	toch	verhopen…)	wordt	het	huis 	binnen	en	
buiten	 ‘gezellig’	 gemaakt	 met	 een	 boom,	 lichtjes,	
slingers 	en	ballen.	Sommigen	gaan	hierin	heel	ver.	Zelf	
heb	 ik	 er	geen	 binding	mee.	Een	 echte	boom	hebben	
wij	 in	mijn	jeugd	nooit	in	huis	gehad.	Mijn	vader	vond	
dat	 bomen	hoorden	waar	bomen	thuishoren:	 buiten!	
Wel	 hadden	 we	 vele	 jaren	 een	 zilverkleurig	
nepboompje	zodat	je	je	moest	inbeelden	dat	het	al	had	
gesneeuwd.	 Dat	 scheelde	 een	 pak	 wa>en	 bij	 de	
opmaak.	Er	 hingen	wat	ballen	aan	maar	 toch	 elk	 jaar	
een	 paar	 minder	 dan	 het	 jaar	 daarvoor	 omdat	 die	
merkwaardig	 genoeg	 het	 jaar	 in	 de	 kartonnen	
margarinedoos	niet	hadden	overleefd.	Die	doos	lag	een	
jaar	te	verkommeren	boven	op	de	kleerkast.	Als	je	die	
eraf	 nam	 moest	 je	 er	 eerst	 een	 vinger	 stof	 vanaf	
blazen.	Onder	het	boompje	van	niks	had	je	dan	de	stal.	
Nu	 ja,	 stal…	 Na	 verloop	 van	 8jd	 was	 het	 meer	 een	
hoopje	bij	elkaar	 gesprokkeld	 brandhout.	We	hadden	
ook	 gipsen	 beeldjes:	 twee	 engelen	 (waarvan	 één	
gehandicapt	 met	 slechts	 één,	 deels	 afgebroken,	
vleugel),	 Maria	 en	 Jozef	 (zonder	 staf,	 helaas	 ook	
afgebroken),	de	os	en	de	ezel	zonder	oren.	Het	kindje	
Jezus	lag	 in	een	plaasteren	strooien	kribbe	en	keek	 je	
lachend	 toe.	 We	 hadden	 ook	 nog	 de	 twee	 wijzen.	
Caspar	was	in	de	loop	der	 jaren	zoekgeraakt	en	nooit	
meer	 teruggevonden.	 Het	 kindje	 mocht	 tradi8oneel	
pas	met	kerstavond	in	de	stal	worden	bijgezet.	
Daardoor	stonden	Maria	en	 Jozef	 dagen	 schaapach8g	
voor	 zich	 uit	 te	 kijken.	 De	 wijzen	 mochten	 pas	 na	
Nieuwjaar	 ten	 tonele	 verschijnen	 al	 waren	 we	 wel	
soepel	 in	 deze	 geschiedschrijving.	 Er	 waren	 ook	 de	
herders	en	de	schapen	(in	plas8ek	en	buiten	propor8e	
tegenover	de	andere	acteurs).	Die	leken	wel	dino’s	die	
in	één	hap	het	kindje	naar	binnen	konden	werken.	We	
ze>en	die	dan,	uit	veiligheid,	een	eindje	buiten	de	stal,	
buiten	het	gezichtsveld	van	het	kindje	Jezus.	Ook	zo’n	
ellende:	de	lampjes.	

Vooreerst	 zat	 de	 slinger	 helemaal	 vernesteld	 in	 de	
doos	en	mocht	je	de	knopen	eerst	
ontwarren	vooraleer	je	ze	in	de	boom	kon	hangen.	En	
dan	had	je,	daar	kon	je	gif	op	
innemen,	elk	 jaar	 hetzelfde	scenario:	de	lichten	in	de	
kamer	werden	 gedoofd	 en	 je	 stak	 de	 stekker	 in	 het	
stopcontact	en	uiteraard	deden	ze	het	niet.	Als	er	een	
lampje	 stuk	 was,	weigerden	de	 rest	eveneens	dienst.	
Kon	je	beginnen	met	zoeken:	rond	het	 lampje	zat	een	
soort	 jurkje	 in	 hard	 plas8ek	 waardoor	 je	 amper	 het	
lampje	 eruit	 kon	 peuteren.	 Elk	 lampje	moest	 je	 dan	
vervangen	door	 een	reservelampje.	 En	zo	liep	 je	heel	
de	 slinger	 af	 tot	 je	 uiteindelijk	 al	 vloekend	 bij	 het	
voorlaatste	 lampje	 kwam	 die	 heel	 de	 slinger	
verstoorde.	Een	feestmaal8jd	of	cadeautjes	uitwisselen	
deden	we	niet.	Ik	denk	dat	ik	me	net	nog	niet	hoefde	te	
scheren	 wanneer	 de	 eerste	 cadeaus	 hun	 intrede	
deden.	 Wel	 sneed	 mijn	 vader	 een	 taartje	 aan	 en	
mochten	we	een	hele	fles	limonade	onder	ons	vieren	
verdelen.	Mijn	ouders	hadden	de	ontberingen	 van	de	
oorlog	meegemaakt	 en	 hadden	niet	 de	middelen	 om	
met	dure	cadeaus	te	strooien.	 In	mijn	beleving	heb	 ik	
het	 nooit	 weten	 sneeuwen	 met	 kerst.	 Maar	 toch	
herinner	ik	mij	deze	periode	als	een	heel	gezellige	8jd.	
Als	 je	 nu	 bij	 ons	 thuis	 enige	 kerstversiering	 aantreY,	
dan	 is 	dit	enkel	 de	 verdienste	van	mijn	 vrouw	Hilde.	
Toch	gek	hoe	vrouwen	daar	meer	oog	voor	hebben	dan	
de	mannen?	Of	is	dit	een	foute	gedachte?
Veel	 leesplezier	en	aan	 jullie	allen:	een	 fijne	kers]jd.	
Met	 lichtjes	 die	werken	 en	 met	 engeltjes	 met	 twee	
vleugels.	Aan	mijn	jeugd	heb	ik	gelukkig	niets	blijvends	
over	gehouden	(of	toch	?)!

Meneer	Rudy
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Remembrance	in	de	kerk	van	Koolkerke

Een	volle	kerk	voor	de	jaarlijkse	Oecumenische	dienst

Ik	ben	nu	al	een	8jdje	op	deze	wereld	en	 ik	heb	geen	
oorlog	meegemaakt.	Wanneer	 ik	me	de	verhalen	 van	
mijn	ouders	en	nog	iets	verder	terug	in	de	8jd	van	mijn	
grootouders	herinner,	 hoef	 ik	dit	niet	meteen	als	een	
gemis	te	ervaren.	Het	waren	verhalen	over	honger	en	
ontbering,	 bombardementen	 en	 als	 fait	 divers,	 mijn	
moeder	 die	 een	 hele	 hesp	 stal	 vanuit	 een	 Duitse	
vrachtwagen.	 18	 was	 ze	 toen	 ze	 die	 heldendaad	
pleegde	 en	 de	 familie	 van	 iets	 voedzaams	 voorzag.	
Oorlog	 haalt	niet	meteen	het	beste	 in	een	mens	naar	
boven	 maar	 het	 zou	 me	 verbazen	 moest	 haar	 deze	
diefstal	in	het	hiernamaals	worden	aangerekend.
Ook	voor	wie	niets	met	een	oorlog	te	maken	had,	blijY	
het	onwezenlijk	om	vast	te	stellen	hoe	mensen,	door	
de	 8jden	 heen,	 elkaar	 zoiets	 kunnen	 aandoen.	 De	
Groote	 Oorlog	 was	 wat	 dat	 betreY	 de	 gruwel	 ver	
voorbij.	 Jaren	 ploeteren	 in	 de	 modder	 van	 de	
loopgraven	terwijl	je	-wanneer	je	het	lef	had	om	even	
je	 hoofd	 boven	 het	 maaiveld	 uit	 te	 steken-	 zo	 kon	
zwaaien	 naar	 de	 vijand.	 De	 soldaten	moeten	 zich	 te	
ple>er	 hebben	 verveeld.	 Tot	 een	 strateeg	 het	 weer	
eens	 in	 zijn	 hoofd	 haalde	 om	 zijn	 soldaten	 uit	 hun	
beschu]ng	te	jagen	en	het	bevel	gaf	om	aan	te	vallen.	
Vaak	het	doodvonnis	voor	de	kerels	voor	wie	het	leven	
nog	 moest	 beginnen:	 kanonnenvlees.	 	 Nu,	 honderd	
jaar	 na 	 de	 wapens8lstand,	 worden	 die	 moedigen	 -
geheel	terecht-	elke	dag	herdacht.	“We	will	remember	
them.”	
Wie	 hiervoor	 ongevoelig	 is,	 moet	 maar	 eens	 op	 een	
doordeweekse	dag	 om	 20.00u	 onder	de	Menenpoort	
in	 Ieper	 staan	 luisteren	 naar	 ‘The	 last	 post’.	 Als	 je 	al	
een	 p laats je	 kan	 bemach8gen,	 tenminste .	
Indrukwekkend,	 en	dat	elke	dag	 opnieuw.	Of	 wandel	
eens	op	 een	 oorlogskerkhof	 en	 bekijk	 de	 leeYijd	 van	
die	voor	het	land	van	hun	vader	gesneuvelde	jongens.	
In	 hoeverre	 ze	 al	 een	 naam	 en	 een	 leeYijd	 konden	
kleven	op	een	soms	totaal	verhakkeld	ro>end	lichaam.	
‘Ol8ed	 iemands	 voader	 en	 ol8ed	 iemands	 kind.	
Gods8lle	godverloaten,’	zingt	Willem	Vermandere.

Jaarlijks 	worden	 ook	 onze	 gesneuvelden	 herdacht	 in	
Koolkerke.	
Op	 zondag	 18	 november	 zat	 de	 kerk	 afgeladen	 vol	
(veel	mensen	moesten	jammer	genoeg	rechtstaan)	om	
deze	herdenking	 mee	te	 beleven.	Carmino	 leidde	de	
dienst	samen	met	Bryony,	die	lid	is	van	de	Anglicaanse	
kerk.	Ik	benoem	het	maar	even	zo	want	ik	weet	niet	of	
priesteres	of	mevrouw	de	priester	de	correcte	term	is.	
Ik	dacht	nog:	‘hé,	Carmino	doet	de	mis	met	zijn	vrouw,’	
maar	 dat	 bleek	 toch	 anders.	 De	 dienst	was	 in	 twee	
talen,	dat	is	dan	weer	wel	correct.	

Diederik	De	Jaeger	opende	de	dienst	met	een	deuntje	
op	 z’n	 doedelzak.	 ‘Flowers	 of	 the	 Forest.’	 Toch	
merkwaardig	hoe	het	geluid	van	één	zo’n	zak	heel	de	
kerk	kan	vullen.	
Na	de	begroe8ng	was	het	de	beurt	aan	onze	harmonie.	
Christophe	 Bonte 	 had	 zichzelf	 maar	 ook	 zijn	
muzikanten	 op	 scherp	 gezet.	 Gedurende	 de	 dienst	
speelden	 ze	 een	 aantal	 nummers,	 het	 ene	al	mooier	
dan	het	andere.	Op	onze	harmonie	mogen	we	met	z’n	
allen	bijzonder	trots	zijn.	Out	of	Africa	(John	Berry)	en	
Leningrad	(Billy	Joel)	zijn	me	bijgebleven.	
Ook	 Filip	 Debergh,	 dé	WO	 I-kenner	 bij	 uitstek,	 was	
aanwezig	 en	 hij	 las 	het	 verhaal	 voor	 van	 Florimond	
Pynaert,	over	de	slag	om	Merkem.	Filip	organiseert	al	
een	 aantal	 jaren	 de	 fron>oer	 waar	 hij	 als	 een	
wandelende	encyclopedie	de	verhalen	aan	elkaar	rijgt.	
Als	hij	 zich	niet	vergallopeert	 in	de	details,	 kom	je	bij	
hem	 op	 zo’n	 dag	 meer	 aan	 de	 weet	 dan	 in	 alle	
documentaires	 samen.	 Nou	 ja,	 bij	 wijze	van	 spreken	
uiteraard…

De	zangvogels	 uit	De	Smalle	stelen	de	harten	van	de	
aanwezigen

Nieuw	 dit	 jaar:	 de	 Zangvogels.	 Meester	 Jeroen	
Verplancke	 rich>e	 drie	 jaar	 terug	 een	 koortje	 op	 in	
onze	 basisschool	 (Ondertussen	 uitgegroeid	 tot	 36	
leden!).	Waar	je	 in	het	begin	de	hoop	uitsprak	dat	dit	
project	 toch	 een	 s8lle	 dood	 mocht	 sterven	 -voor	 je	
oren	waren	bepaalde	nummers	een	ware	beproeving-	
heeY	hij	er	door	de	jaren	heen	wat	toonvastheid	en	zin	
voor	 ritme	 weten	 in	 te	 drillen.	 Vandaar	 dat	 ze	 een	
publiek	 optreden	 wel	 zagen	 zi>en.	 Na	 elk	 nummer	
kregen	 ze	 applaus	 in	 de	 kerk.	 Vermaak	 na	 Arbeid	
diende	tot	het	op	één	na	laatste	nummer	te	wach>en	
vooraleer	 ze	 de	 handen	 op	 elkaar	 kregen.	 Arme	
jongens…
Carmino	 en	 Julie	 wisselden	 de	 teksten	 op	 een	
aangename	manier	af,	 zodat	 	 niemand	erg	had	 in	de	
8jd.	Ook	Johan	Leyts,	de	zeer	gewaardeerde	tenor	uit	
onze	harmonie,	mocht	solo	 ‘Heart	of	Oak’	ten	gehore	
brengen.	De	kinderen	vonden	dit	niet	eerlijk	want…	hij	
had	een	microfoon!
Het	evangelie	ging	over	het	moeilijkste	wat	een	mens	
kan	 overkomen:	 ‘als	 iemand	 je	 een	 klap	 op	 je	
rechterwang	 geeY,	 houd	 hem	 dan	 de	 andere	 wang	
voor.	Heb	je	vijanden	lief	en	bid	voor	wie	je	vervolgen.’	
Tja,	 ik	 weet	het	 zo	 nog	 niet.	 Misschien	 moet	 ik	 wat	
meer	 naar	 Carmino	 luisteren.	 Ik	 probeer	 wel	 mijn	
aantal	 vijanden	 zo	 beperkt	 mogelijk	 te	 houden.	 Dat	
lijkt	 me	 ook	 al 	 een	 stap	 in	 de	 goede	 rich8ng.	 Niet	
alleen	 heb	 ik	 nooit	 een	 oorlog	 meegemaakt	 maar	 ik	
heb	ook	nooit	hoeven	te	vechten.	Als 	kind	gaf	 ik	eens	
iemand	een	klap	en	ik	brak	daarbij	mijn	duim.	Ik	keek	
in	 het	 vervolg	 wel	 uit:	 zes	 weken	 gips	 was	 mijn	
verdiende	straf.	
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Na	het	Onze	Vader	en	de	vredeswens	zongen	de	Zangvogels	‘Acracadabra,’	waarmee	de	kinderen	alle	oorlog	uit	
de	wereld	weg	wilden	toveren.	Toe	maar…	
De	dienst	werd	afgesloten	met	de	Brabançonne,	God	Save	the	Queen	en	het	Europees	volkslied.	Na	de	zegening	
door	Bryony	(Carmino	had	blijkaar	die	dag	zijn	quotum	qua	zegeningen	al	gehaald),	speelde,	in	het	naar	
buitengaan,	Diederik	‘On	the	Road	to	Passchendaele’.	Over	Passendaele	zou	Filip	je	makkelijk	een	week	kunnen	
onderhouden,	zo	denk	ik	maar.
Het	vervolg	speelde	zich	buiten	af:	voor	het	monument	van	de	gesneuvelden.	Schepen	Dolores	David	
beklemtoonde	nog	eens	het	belang	van	die	herdenkingen	onder	het	goedkeurend	oog	van	onze	toekoms8ge	
burgemeester	Defauw	en	onze	eigen	MarKne	MaLhijs.
Tot	slot	werden	de	namen	van	onze	7	gesneuvelden	nog	eens	opgesomd,	samen	met	de	namen	van	de	8	
burgerslachtoffers.	
Een	recep8e	in	het	Reigersnest	sloot	de	herdenking	af.
Ik	had	er	graag	mijn	zonnige	zondagmorgen	voor	over:	een	prima	organisa8e	van	ons	feestcomité	en	echt	
indrukwekkend.	
Tot	volgend	jaar!

Meneer	Rudy

Basisschool	Het	Spoor	uit	Lier	op	bezoek

Met	der8g	leerkrachten	(waarvan	twee	direc8es)	kwamen	ze	op	vrijdag	30	november	onze	school	bezoeken.	
Het	was	hun	pedagogische	studiedag	en	daarvoor	kwamen	ze	helemaal	uit	Lier	om	’s	morgens	te	luisteren	
maar	vooral	ook	om	te	kijken	hoe	wij	aan	co-teaching	deden,	met	open	klassen	werkten	en	hoe	wij	
coöpera8ef	leren	introduceerden.	Ze	waren	ook	geïnteresseerd	in	onze	SOVA-klas.	

Ze	hadden	een	half	uurtje	moeten	aanschuiven	aan	de	Kennedytunnel	zodat	ze	pas	om	9.30u	bij	ons	op	
school	aankwamen.	Het	was	geleden	van	ons	Comeniusproject	dat	er	zoveel	leerkrachten	in	de	leraarskamer	
zaten.	
Onze	speeltuin	had	natuurlijk	ook	heel	wat	aantrek.	Na	de	rondleiding	was	iedereen	vrij	om	te	gaan	en	staan	
waar	hij	wilde.	De	kleuterleidsters	gingen	een	praatje	maken	in	de	kleuterafdeling,	de	anderen	verspreidden	
zich	in	het	lager.	Het	werden	boeiende	gesprekken.	Je	hoort	dan	hoe	de	juffen	hun	ervaringen	met	elkaar	
uitwisselen.	Tof!
Tegen	de	middag	namen	we	afscheid.	We	werden	uitgebreid	bedankt.	We	hebben	ons	verhaal	verteld.	Dank	
je	wel	aan	juf	Annelies		voor	de	assisten8e.	
Ze	hadden	nog	gereserveerd	bij	Tante	Marie	in	Damme.	Daarna	trokken	ze	opnieuw	naar	Lierke	Plezierke.	Op	
de	bus	zal	er	waarschijnlijk	nog	heel	wat	over	de	Smalle	zijn	verteld.	Althans,	dat	hoop	ik	toch…

Meneer	Rudy
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Anderhalf	jaar	heeY	de	speeltuin	in	een	hangar	gelegen	
in	IJzendijke.	‘Geen	8jd,’	zei	Frans	Termote	wanneer	ik	
hem	 vroeg	 wanneer	 de	 speeltuin	 nu	 toch	 eens	 zou	
worden	 geplaatst	 zodat	 de	 kinderen	 naar	 hartenlust	
konden	 spelen.	 In	 zijn	 hangar	 heeY	 er	 niemand	 wat	
aan.	 Frans	 is	 de	 slechtste	 niet.	 Vorig	 jaar	 raakte	 zijn	
hand	in	de	zaagmachine	en	hij	was	tot	op	het	bot	door.	
Samen	met	 een	medewerker	 maakt	 hij	 veranda’s 	en	
pergola’s 	in	duurzame	 houtsoorten.	 Hij	 had	 voor	 een	
rijke	snuiter	een	veranda	moeten	bouwen	waaraan	hij	
en	 zijn	 makker	 maar	 liefst	 zes	 maanden	 full8me	
hadden	gewerkt.	Tja,	dan	blijY	een	speeltuin	toch	even	
aan	de	kant	staan.	Vooral	als 	je	met	één	hand	het	werk	
moet	opknappen.
Bellen,	 inspreken	 of	 mailen:	 het	 hielp	 allemaal	 geen	
zier.	 Tot	 ik	 hem	 aanschreef.	 In	 de	 brief	 liet	 ik	
uitschijnen	 dat	 het	 schoolbestuur	 mij	 ervan	 verdacht	
de	speeltuin	 te	hebben	doorverkocht.	Hoewel	 je	zo’n	
toestel	 aan	 de	 straatstenen	 niet	 kwijt	 kan	 (zelf	 heeY	
Frans	 nog	 twee	 speeldingen	 die	 al	 twee	 jaar	 op	
Marktplaats	 te	 koop	 worden	 aangeboden.	 Nul	 keer	
werd	er	een	bod	geplaatst.	Wie	wil	er	nu	zo’n	gevaarte	
in	 zijn	 tuin?	 Niemand	 wil	 zoiets	 plaatsen),	 is 	 het	
speeltoestel	 toch	 van	 onschatbare	waarde.	 Ook	 is	de	
plaatsing	geen	sinecure.	
Hij	 belde	mij	 enkele	dagen	na	mijn	 schrijven	 toch	 op	
om	te	zeggen	dat	hij	wel	even	niet	goed	was	van	mijn	
brief	 en	 dat	 hij	 in	de	 tweede	helY	 van	 november	 het	
toestel	zou	komen	plaatsen.	Eerst	zien,	dacht	ik,	maar	
zoals	ik	al	stelde:	Frans	is	de	slechtste	niet.	

En	 op	 het	 moment	 dat	 ik	 het	 alweer	 vergeten	 was,	
belde	hij	 me	 die	 vrijdag	 op	 om	 te	 zeggen	 dat	 ze	de	
dinsdag	 alles	 zouden	 brengen.	 ‘8.00	 ’s	 morgens,	 om	
precies	te	zijn.	En	met	een	kraan.’

De	kraan	 bleek	 een	 tot	
40	meter	 uitschuitaar	
gevaarte	te	zijn.	
Om	 8.00u	 s8pt	was	de	
parking	 volgestouwd	
met	 elementen	 van	de	
nieuwe	 speeltuin.	 De	
show	kon	beginnen.

De	nieuwe	speeltuin	staat	er	(eindelijk!)
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Stuk	 voor	 stuk	 werden	 de	 elementen	 over	 de	
afslui8ng	gezet	onder	het	goedkeurend	oog	van	de	
leerlingen.	 Ook	 de	 kleuters	 kwamen	 een	 kijkje	
nemen.	 Je	 ziet	 ook	 niet	 elke	 dag	 dergelijke	
werkzaamheden.	 Na 	 de	 middag	 kon	 de	 kraan	
vertrekken	en	 stond	alles	op	 zijn	plaats.	Daarvoor	
hadden	 ze	 een	 aantal	 speeltoestellen	 moeten	
verplaatsen.	 Onze	 speeltuin	 is 	nu	 mooi	 gevuld.	 ’s	
Avonds	mochten	 de	 kinderen	 uit	 de	opvang	 alles	
een	keer	uitproberen.	En	of	ze	plezier	hadden.
Zei	Frans	nog:	 ‘Ik	 ken	geen	enkele	 school	die	zo’n	
speeltuin	bezit.’	En	zo	is	het	maar	net.
En	 nu	maar	 hopen	dat	ze	respectvol	 omgaan	met	
de	 nieuwe	 vriend.	 Iets	 plaatsen	 vraagt	 8jd	 en	
vakmanschap.	 Iets	 atreken	 gaat	 merkelijk	
makkelijker,	hebben	we	al	te	vaak	geleerd…

Meneer	Rudy
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Nieuwe	formule	blijkt	schot	in	de	roos

Kinderfuif	en	oudercafé	in	het	Reigersnest

Na	de	 teleurstellende	 fuiven	 van	 de	 laatste	 jaren	 (de	
opkomst	bleef	maar	zakken	ondanks	alle	inspanningen	
van	 onze	 zeer	 gewaardeerde	 vriendenclub	 van	 De	
Smalle)	wilden	de	organisatoren	het	over	een	andere	
boeg	gooien.	Ze	hadden	ook	gemerkt	dat	de	kinderfuif	
in	de	namiddag	aan	populariteit	won	en	dat	de	ouders	
met	 plezier	 een	 kijkje	 kwamen	 nemen	 en,	 waarom	
niet,	daar	graag	een	drankje	bij	degusteerden.
Er	 werd	 gekozen	 voor	 een	 nieuwe	 loca8e:	 het	
prach8g	 gerenoveerd	Reigersnest,	 ruim	 genoeg	 om	
een	fuif	te	organiseren	en	lekker	dicht	bij	huis.
Onze	 sponsors	 -waarvoor	 onze	 grenzeloze	 dank-	
hadden	 weer	 hun	 best	 gedaan	 en	 mild	 met	 de	
geldbeugel	gerinkeld.	 Juf	 Steffi,	 juf	 Lies	 en	meester	
Jeroen	 waren	 in	 vorm	 en	 hadden	 voor	 die	 middag	
heel	 wat	 dansjes	 gerepeteerd.	 Genoeg	 om	 de	
kinderen	een	paar	uur	zoet	te	houden.	
Uitgedost	naar	het	junglethema	hadden	ze	een	lekker	
zweetpak	 aangetrokken	waardoor	 ze	op	het	podium	
net	 niet	 flauwvielen	 van	 de	 hi>e.	 Ze	 moeten	 die	
middag	een	paar	liter	hebben	gezweet.	Maar	liefst	165	
kinderen	 vergezeld	 van	 hun	 mama	 en/of	 papa,	 oma	
en/of	opa	kwamen	mee	fuiven	in	het	Nest.	
Ook	de	kinderen	zagen	er	feestelijk	uit.	Alles	wat	maar	
enigszins	 naar	 bos	 en	 dieren	 verwees,	 hadden	 ze	
aangetrokken.	 En	 wie	 helaas	 niets	 in	 die	 zin	 in	 de	
aanbieding	had,	kon	nog	steeds	terugvallen	op	K3	of	op	
de	prinses	uit	Frozen.	

In	de	 rand	kon	 er	ook	 worden	 gesmikkeld.	 Er	was	verse	pasta,	 frietjes	met	 een	 frikandel	of	 je	 koos	 voor	 een	
partymix.	Naast	het	Reigersnest	hadden	de	vrienden	een	tent	opgesteld	waar	Tom	en	Jurgen	zich	in	het	pleuris	
bakten.	Ze	hadden	veel	voorzien	maar,	zo	vertelden	ze,		mochten	de	rest	netjes	teruggeven	aan	de	friturist.
Uiteindelijk	hebben	de	kinderen	met	hun	familie	alles	opgegeten.	Op	het	einde	van	de	avond	hadden	ze	nog	zes	
frikandellen	 over	 die	 we	 maar	 zelf	 naar	 binnen	 stouwden.	 Alle	 frieten,	 ketels	 met	 pasta,	 bolognaisesaus	en	
kaassaus	verdween	in	de	hongerige	magen.
Ook	de	ouders	hadden	het	naar	hun	zin:	na	een	paar	uur	dienden	we	bakken	Brugse	Zot	en	Jupiler	aan	te	slepen.	
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Net	als	vorig	jaar	was	er	een	Gin-bar	voorzien	en	reken	maar	dat	het	
standje	succes	had.	Vanaf	19.30u	waren	ook	onze	oud-leerlingen	
welkom.	Zij	hadden	een	speciale	uitnodiging	gekregen	en	vonden	
het	de	moeite	waard	om	nog	eens	af	te	zakken.	Bekende	gezichten,	
sommigen	met	de	baard	in	de	keel	of	net	een	groeischeut	aan	het	
doorworstelen.	Ook	de	ouders	bleven	kli>en	en	een	aantal	onder	
hen	maken	er	elk	jaar	de	gewoonte	van	om	er	een	leuke	avond	aan	
te	breien.

De	fuif	kabbelde	lekker	verder	en	we	zagen	alleen	blije	gezichten.	
Deze	edi8e	gaf	ons	moed	om	verder	die	weg	in	te	slaan.	Dit	keer	
hoefde	onze	vereniging	niet	te	wachten	tot	het	ochtendkrieken	
vooraleer	met	de	opkuis	te	kunnen	starten.	Om	1.00u	’s	nachts	
stonden	de	stoelen	op	tafel,	was	er	geveegd,	de	tent	afgebroken	en	
kon	de	deur	worden	dichtgetrokken.

Toffe	school,	De	Smalle.’	‘I	do	know	nothing’De	organisa;e	was		in	handen	van	Heike	en	Fleur.	

Dank	 je	 wel	 aan	 alle	ouders	 en	 kinderen	 voor	 hun	 aanwezigheid,	 aan	 de	 leerkrachten	 die	 de	 handen	 uit	 de	
mouwen	staken	en	uiteraard	aan	de	Vrienden	van	De	Smalle.	Zonder	hen	geen	fuif!

Meneer	Rudy
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Grootouders	op	bezoek	in	onze	
school

Dit	jaar	was	het	de	beurt	aan	onze	peuters	en	
1ste	kleuters	om	hun	grootouders	te	
ontvangen	op	onze	school.
Elk	jaar	is	er	een	andere	kleuterklas	aan	de	
beurt.	Dit	wegens	plaatsgebrek	om	alle	
grootouders	samen	te	ontvangen.
Het	is	wel	de	bedoeling	dat	alle	grootouders	
1	keer	kunnen	komen	kijken	8jdens	de	
kleuterfase	van	hun	kleinkind.

De	turnzaal	werd	"the	place	to	be"	om	te	
komen	genieten	van	:	"Een	dagje	in	de	klas	
zoals	het	is".
Onze	kleuters	toonden	wat	we	zoal	doen	in	ons	klasje.	De	juffen	gaven	de	nodige	uitleg	erbij.
Vrolijke	liedjes,	vertelmomentjes,	kalenders,	spelen	en	opruimen...
Grootouders	zijn	een	aangenaam	publiek.	Ze	zongen	zelfs	samen	een	liedje	voor	ons	na	het	optreden.	
Wat	fijn!
Daarna	mochten	de	opa's	en	oma's	genieten	van	een	tasje	koffie	met	een	koekje,	aangeboden	door	ons	
oudercomité	in	het	Reigersnest.	Genieten	maar!
Na	het	versterken	van	de	innerlijke	mens	trokken	de	grootouders	naar	onze	school.
Daar	werden	ze	vereeuwigd	op	foto	door	meneer	Rudy:	met	hun	kleinkind	onder	de	notenboom	op	de	
speelplaats.
Een	mooi	souvenir	als	herinnering	aan	een	leuke	uitstap.
Als	laatste	brachten	ze	een	bezoekje	aan	de	
kleuterklasjes	.	Daar	konden	onze	kleuters	fier	alles	
tonen	en	vertellen	aan	opa	en	oma.	Trotsmomentje!
We	zagen	allemaal	blije	gezichten,	van	jong	tot	oud.
En	toen	mochten	de	kindjes	mee	naar	huis	met	de	
trotse	opa's	en	oma's.

Mooie	momenten	zijn	er	om	te	koesteren!

juf	Krista	
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Op	bezoek	naar	de	kinderboerderij

Op	donderdag	8	november	trok	het	eerste	leerjaar	naar	de	kinderboerderij	de	‘Zeven	Torentjes’.	Om	op	onze	
bestemming	te	geraken	mochten	we	rekenen	op	enkele	bereidwillige	ouders	en	grootouders,	waarvoor	alvast	
nog	eens	mijn	oprechte	dank!	Eenmaal	ter	plaatse	kreeg	ik	bijna	een	beroerte	toen	ze	mij	in	het	bureau	
vertelden	dat	we	pas	de	volgende	ochtend	verwacht	werden!	En	nu???		Hoe	zou	ik	dat	geregeld	krijgen	om	
terug	naar	school	te	geraken?	Hoe	zouden	we	de	volgende	dag	terug	ter	plaatse	geraken?		Heel	wat	vragen	
raasden	door	mijn	hoofd.	Gelukkig	bleek	bij	een	
dubbelcheck	toch	alles	in	orde.		Annemie,	onze	
begeleidster,	wou	de	ac8viteit	bieten	uithollen	
buiten	laten	doorgaan.		We	hadden	wel	onze	vuile	
kleren	aangetrokken	maar	om	buiten	te	werken	
moesten	we	onze	jas	aanhouden	en	die	mocht	
beslist	niet	vuil	worden.	Gelukkig	was	het	me	
precies	ingegeven	en	had	ik	de	schortjes	
meegenomen.
Bieten	uithollen	bleek	eenvoudiger	dan	we	
dachten…	maar	het	was	een	intensieve	ac8viteit	
waar	we	lekker	warm	van	kregen.	De	kinderen	
waren	trots	over	hun	resultaat	en	de	restjes	mochten	we	dan	aan	de	dieren	voederen.	Het	was	een	nieuwe	en	
leuke	ervaring!

Juf	CharloLe
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Hij	komt,	hij	komt,	die	lieve	goede	Sint	…en	zijn	
zwarte	Piet

Jawel…op	dinsdag	4	december	’18	was	het	alweer	zover.	
Spannend!!!

Sinterklaas	en	zijn	Pieterbaas	kwamen	ons	een	bezoekje	
brengen.	In	een	rubberen	boot	op	een	trailer	en	getrokken	
door	een	‘Porsch.	kwamen	Sint	en	Piet	onze	grote	
speelplaats	‘opgevaren’.	

Telkens	opnieuw	is	dit	voor	alle	
kinderen	en	hun	juffen	en	meesters	een	grote	
verrassing.	
Ze	genoten	van	elk	moment.	Na	de	
verwelkoming	door	onze	eigen	directeur,	
meneer	Rudy,	gingen	Sint	en	Piet	hun	ronde	
doen	bij	de	kleuters	en	de	kinderen	van	de	
lagere	school.	Een	handje	geven,	een	praatje	
maken,	…	daar	hadden	Sint	en	Piet	wel	wat	
8jd	voor	maar	vanaf	9	u	gingen	Sint	en	zwarte	
Piet	naar	de	kleuterklasjes	op	bezoek.	Dit	is	zo	
leuk	want	de	kinderen	van	de	klas	krijgen	zo	
eens	de	kans	om	Sint	en	Piet	wat	persoonlijker	

te	leren	kennen.	Omgekeerd	hebben	ze	ook	heel	wat	vragen	voor	de	Sint.	Elke	klas	had	ook	een	liedje	of	versje	
voor	hem	klaar	en	dat	horen	Sint	en	Piet	natuurlijk	erg	graag.	Sinterklaas	was	erg	blij	dat	er	in	onze	school	geen	
stoute	kinderen	waren	dit	jaar,	enkel	maar	deugnietjes.	Dat	was	natuurlijk	geen	enkel	probleem.
Daarna	kreeg	elke	klas	hun	klascadeautjes.	Wat	een	leuke	dag!	Het	kon	maar	niet	op.

Een	woordje	van	dank	aan	de	papa	van	Victor	Rau	(2dekleuterB)	om	Sint	en	Piet	op	deze	originele	manier	te	
willen	brengen.	Mercikes!
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In	de	namiddag	waren	alle	peuters	en	kleuters	uitgenodigd	om	te	kijken	naar	en	te	genieten	van	een	
poppenkastverhaal.	Dit	jaar	was	Zwarte	Piet	het	een	beetje	beu	om	Piet	te	zijn.	Hij	wou	eens	het	werk	van	
Sinterklaas	doen	en	omgekeerd	wou	Sint	voor	één	keer	wel	het	spelletje	van	Piet	meespelen.	Toch	bleek	het	dat	
hun	klusjes	niet	zo	goed	verliepen	als	ze	gedacht	hadden.

Sinterklaas	geraakte	vast	toen	hij	in	de	schoorsteen	wou	springen	en	Zwarte	Piet	viel	in	slaap	toen	hij	de	zakken	
vol	brieven	moest	nalezen.	
Gelukkig	dat	zowel	Sint	als	Zwarte	Piet	hun	rollen	terug	wilden	omkeren.	
Zo	zien	jullie	maar	dat	niet	elke	taak	voor	iedereen	is	weggelegd.	

Juffen	Veerle	en	Ann,	het	Sin>eam
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Sint	in	het	eerste	en	vijfde	leerjaar

Je	kon	de	spanning	merkbaar	voelen	in	de	gangen	van	De	Smalle…	De	Sint	kwam	er	zijn	blijde	intrede	
doen.		We	vonden	dat	we	deze	spannende	dag	niet	zomaar	konden	laten	voorbijgaan	en	daarom	
organiseerden	we,	samen	met	het	eerste	en	vijfde	leerjaar,	een	echte	Sint	en	Piet	namiddag.		
De	kinderen	kennen	elkaar	al	een	beetje	door	het	tutorlezen	en	het	ijs	was	dan	ook	al	snel	gebroken.		De	
kinderen	werden	in	groepjes	verdeeld	en	speelden	een	reuze	ganzenspel.		Alleen	mochten	ze	enkel	
gooien	met	de	dobbelsteen	na	het	voltooien	van	een	opdracht.		Heel	wat	verschillende	opdrachten	
passeerden	de	revue	en	de	namiddag	vloog	voorbij.		We	zagen	vooral	heel	veel	glunderende	gezichtjes	
en	we	laten	jullie	met	de	foto’s	ook	meegenieten	van	deze	topnamiddag!
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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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Timmeren	met	opa	Fred	in	2KB

Opa	Fred	kwam	8jdens	de	sintperiode	op	
bezoek	in	onze	klas.	Hij	kwam	zijn	avontuur	
vertellen	dat	hij	beleefd	had	thuis:	Zwarte	Piet	
stond	plots	aan	zijn	werkhuisje	met	het	
kapo>e	lievelingstafeltje	van	Sint.
Piet	was	wat	in	paniek	want	het	was	door	zijn	
schuld	kapot	en	hij	vroeg	of	opa	Fred	kon	
helpen.
Tuurlijk	deed	hij	dat	en	als	dank	voor	zijn	hulp	
liet	hij	knutselmateriaal	achter	om	samen	met	
de	kinderen	van	juf	Ann	en	Veerle	een	
stoombootje	te	maken!
Opa	Fred	hielp	ons	om	te	boren	en	te	
8mmeren.	We	vonden	het	suuuuper!
Met	de	juffen	maakten	we	een	Sint	en	Piet	
want	anders	was	het	niet	de	echte	stoomboot.
Sint	is	ondertussen	weer	in	Spanje	aan	het	rusten,	maar	ons	
stoombootje	staat	trots	bij	ons	thuis.

Juffen	Ann	&	Veerle	&	kinderen	van	2KB
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Potagierstraat 2 • Koolkerke (Brugge) • 0496/809 352
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Binnenkijken	in	de	derde	kleuterklas	….thema	grootouders	en	Sinterklaasje

Een	thema	opstarten	doen	we	niet	zomaar	.	Onze	kleuters	van	de	derde	kleuterklas	kunnen	al	met	heel	wat	
crea8eve	bedenkingen	en	ideeën	a}omen.	Zij	weten	ten	slo>e	het	best	wat	een	grootouder	voor	hen	betekent,	
wat	een	grootouder	koestert	en	wat	zij	heel		graag	zouden	hebben	als	geschenkje.	Heel	wat	kwam	aan	bod,	van	
stoffer	en	blikje	knutselen	(	want	ik	heb	een	oma/	opa	die	heel	graag	kuist)	tot	een	
camione>e	knutselen	(	want	mijn	opa	rijdt	daar	graag	mee).

Stemmen	was	aan	de	orde	en	iets	helemaal	anders	kwam	uit	de	bus:	voor	ieder	
grootouderpaar	een	hartje	in	klei	boetseren	en	naar	eigen	crea8viteit	versieren.	Een	
aandoenlijk	versje	deed	de	hartjes	van	onze	grootouders	sneller	kloppen.	Foto’s	
werden	meegebracht	en	er	werd	over	onze	grootouders	heel	wat	verteld,	ook	onze	
grootouders	schilderen	naar	foto	bracht	de	kunstenaars	in	ons	naar	boven.	Een	meer	
dan	verdiend	thema.	Proficiat	met	jullie	dag,	grootouders!	

Het	grootouderthema	was	nog	maar	net	voorbij	of	we	stoo>en	op	iets	helemaal	anders	:	van	de	een	op	de	
andere	dag	lag	er	in	onze	kleutergang	een	scheepstouw	…	Hmmm	,	eventjes	nadenken.	Van	wie	zou	dit	kunnen	
zijn	?	De	zwarte	handen	op	onze	ruiten	verklapten	het	al	een	klein	beetje.	Inderdaad:	Sinterklaas	is	in	het	land,	
de	pieten	waren	al	eens	komen	‘	spieken’	en	hadden	in	hun	haast	één	van	de	stoomboo>ouwen	vergeten.	Stof	
om	over	na	te	denken...	

Onze	kleuters	dachten	heel	goed	na	en	beslisten	om	werkende	pieten	te	worden	van	onze	Sint	.	Eventjes	
nadenken	over	onze	talenten:	wat	kunnen	we	goed,		wat	doen	we	graag	en	onze	eigen	pietennaam	was	een	
feit.	Ongelooflijk	hoe	goed	onze	kleuters	zichzelf	kennen	en	zichzelf	al	kunnen	inscha>en.	Van	kuispiet,	
bouwpiet,	zwempiet,	8mmerpiet,	gekke	piet	tot	onderstebovenpiet	en	kookpiet	en	zoveel	meer.	
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We	gingen	aan	de	slag	:	pietenbare>en	knutselen	naar	individueel	patroon,	contractwerk	en	doe	bord	voor	de	
eerste	keer,	pietenparcours,	prach8ge	construc8es,	schilderijen	met	
schrijfpatronen,	stempelen	met	le>erstempels	van	onze	eigen	pietennaam,..	
Wat	een	bedrijvigheid	in	onze	klas.	Onze	pietjes	waren	toppie	top	!	Een	
schi>erende	Sintcombi	waarin	het	huis	van	de	Sint	werd	gemaakt	en	een	
muzisch	parcours	met	gemengde	groepen	van	derde	kleuter/	eerste	leerjaar	
maakten	dit	prach8g	thema	zo	tof!	Dank	je,	Sinterklaasje,	tot	volgend	jaar	!

juf	Anne	en	de	kleuters	van	de	derde	kleuterklas
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De prinses op de erwt 
heeft kinderen die 
lijken op een erwt!!!

Sneeuwwitje ontsnapt 
uit gevangenis, 
vermoord iedereen.

Doornroosjes is aan 
het afkicken. 

Sprookjesnieuws
Door Sophie en Ilona

De biggetjes waren een hit op
Tommorowland.

Ze	vonden	een	leuk	
dansje	op	het	liedje	Kiki	
do	you	love	me.	Ze	
maakten	er	een	eigen	
versie	van.	Ze	kwamen	
bij	iemand	terecht	en	
die	regelde	dat	ze	op	
Tommorowland	
kwamen,	zo	werden	ze	
een	hit	en	zongen	en	
dansten	voor	groot	
publiek!

De	prinsen	waren	op	
stap	en	kwamen	
elkaar	tegen.	Het	
was	liefde	op	het	
eerste	gezicht.	En	
hun	vrouwen	weten	
niets.

Prinsen worden 
verliefd.

Roodkapje 
pubert 
verkeerd

Ze	begon	puistjes	
te	krijgen	en	
gedroeg	zich	
anders.	Ze	besloot	
bij	de	wolven	te	
wonen	maar	de	
wolven	werkten	
tegen.

Hoe	gaat	het	nu	met	de	sprookjesfiguren?	De	meeste	sprookjes	eindigen	met	‘En	ze	leefden	
nog	lang	en	gelukkig.’	Maar	is	dit	wel	zo?	Wat	zou	er	bijvoorbeeld	allemaal	gebeurd	zijn	na	de	
trouw	van	Sneeuwwitje?	De	leerlingen	kropen	in	de	huid	van	een	echte	journalist	en	schreven	
sappige	roddels	over	bekende	sprookjesfiguren	in	de	8jd	van	nu.
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Rapunzel opent 
kapperszaak in 

Brugge 

De 3 biggetjes 
nemen vliegles 
bij Peter Pan

Doornroosje 
krijgt 10 kids 
erbij

Belle en Yasmine 
krijgen tattoo

waarom?		

de	meisjes	waren	
het	beu	om	de	hele	
8jd	lief	te	zijn….	

Belle	en	Yasmine	
waren	de	enige.

Ariël	krijgt	auto	van	Yasmine	en	
Pocahontas.

Sprookjesnieuws
Door Lili en Lenthel
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Sprookjesnieuws
Door Jens G en Remi

Rapunzel heeft 
haar haar 
verloren.

Hans en Grietje
zijn verliefd op 
elkaar. 

Kikkerprinses 
begint een 
pizzeria.

Sneeuwwitje heeft 
nieuwe mama. (3)

Sneeuwwitje	
heeY	een	
nieuwe	
moeder.

En	die	moeder	
heeY	een	
ta>ooshop	en	
Sneeuwwitje	
heeY	ook	al	
ta>oo’s.

Aladin wint 
formule 1.	

Alibaba heeft 
1.000.000
kinderen
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Sprookjesnieuws
Belle gaat 
vreemd met 
dwergen

Mickey smijt 
atoombommen 
op Donald Duck

Assepoester 
stapt uit Disney

Door Iben en Mathisse

Sneeuwwitje speelt 
Fortnite

De	24-jarige	
Sneeuwwitje	
speelt	Fortnite	
en	verslaat	de	
Ninja		en	heeY	
al	meer	dan	
1000000	wins.

Aladdin dood Aladdin	dood	
door	val	van	zijn	
tapijt.

Tarzan heeft 
bot breuken 
opgelopen

Tarzan	tegen	
boom	
geslingerd	
met	een	liaan
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Zesde	leerjaar	helpt	bij	het	inprenten	van	puppy’s.

Ooit	was	het	een	uit	de	hand	gelopen	hobby.	In	1981	kochten	we	een	
golden	retriever.	Geen	idee	dat	dit	zou	leiden	tot	een	hobby	waar	we	
nu,	na	zoveel	jaren,	nog	steeds	plezier	aan	beleven.	Eind	de	jaren	‘90	
hadden	we	maar	liefst	7	goldens	rondlopen.	We	bouwden	er	ons 	huis	
naar	 en	hielden	 er	 een	grote	 tuin	 op	na.	 ‘Tja,	als	 je	geen	 kinderen	
hebt,	houd	je	toch	een	hond	of	een	kat,	redeneren	de	mensen	vaak.
In	2014	beslisten	we	toch	te	stoppen	met	de	fok.	We	hadden	de	ene	
tegenslag	 na	de	 andere	 en	 zelfs 	met	 de	 beste	 wil	 konden	 we	 de	
fokkerij	niet	staande	houden.	Tot	we	het	in	2017	het	toch	nog	 eens	
een	keertje	probeerden	en	zie:	met	succes.	En	dit	jaar	dus	opnieuw.	5	
puppy’s	 werden	 er	 geboren.	Omi	 is	 de	 fiere	 mama.	 Belangrijk	 is,	
wanneer	 ze	 de	 leeYijd	 van	 6	 weken	 hebben,	 dat	 ze	 worden	
geconfronteerd	 met	 zoveel	 mogelijk	 prikkels.	 Gelukkig	 ben	 ik	
directeur	 van	 een	 school	 waar	 heel	 wat	 diervriendelijke	 kinderen	
lopen.	Dus	vroeg	ik	aan	de	zesde	klas	of	ze	geen	zin	hadden	om	meneer	
Rudy	daarbij	te	helpen.	Juf	Steffi,	in	hetzelfde	bedje	ziek,	stelde	een	regeling	op.	Vooraf	kwam	ik	in	de	klas	even	
de	kinderen	uitleggen	hoe	je	met	een	pup	omgaat.	Een	hond	heeY	geen	sleutelbeen	zoals	een	kat	en	je	moet	
dus	heel	voorzich8g	zijn	bij	het	op8llen	en	terug	neerze>en.
Wanneer	pups	in	die	periode	spelen	met	kinderen	blijY	dit	een	blauwdruk	 voor	de	rest	van	hun	leven.	Als	ze	
kinderen	zien,	zijn	ze	niet	meer	te	houden.Een	dag	later	kwamen	de	eersten	aangespoeld:	 lol	en	 leute.	 Je	ziet	
ook	het	verschil	 tussen	de	kinderen	onderling.	Sommigen	zijn	onmiddellijk	 vertrouwd	en	 spelen	met	de	pups	
alsof	 ze	dit	 al	 jaren	gewoon	 zijn.	 Anderen	vers8jven	wanneer	een	 pup	naar	hen	toekomt.	 Alsof	 ze	vrezen	 te	
worden	opgegeten.
Jens	brak	alle	records.	Een	pup	was	er	net	niet	met	zijn	bril	ervandoor.

Aan	alle	mooie	 liedjes	komt	 	 een	 eind.	Sommigen	droomden	van	de	pup,	 van	 hun	 favorietje.	 (Het	 geeltje,	 het	
blauwtje,	het	het	roodje,	het	groentje	of	…	Achiel).	Anderen	begonnen	thuis 	te	zeuren.	Gelukkig	zijn	alle	pups	lang	
op	voorhand	besproken	zodat	de	mama’s	zich	geen	zorgen	hoeven	te	maken.	
Wij	 hadden	 van	 in	 het	 begin	 beslist	 om	 er	 eentje	 te	 houden.	 Hele	 discussies 	thuis	 om	 een	 naam	 (die	moest	
beginnen	met	een	R)	te	vinden.	Ook	de	leerlingen	staken	hun	waardering	of	a}eur	niet	onder	stoelen	of	banken.	

Uiteindelijk	werd	het	Romina	maar	Mientje	ligt	iets	lekkerder	in	de	mond.Na	een	week,	
wanneer	alle	pups	de	deur	uit	waren,	mocht	
Mientje	mee	op	bezoek.	Ik	vroeg	eerst	in	de	
klas	of	ze	geen	bezoekje	wilden	van	iemand	
die	ze	nog	kenden	van	vroeger.	
En	 maar	 raden	 wie	 het	 was.	 En	 dan	
verscheen	 Mientje	 in	 de	 klas.	 Een	
overrompeling.	 Maar:	 Mientje	 heeY	 het	
overleefd	 en	 bleef	 mooi	 zi>en	 genieten	
terwijl	 alle	 handen	 over	 haar	 kopje	
wreven.	

Meneer	Rudy
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Tutorknutselen
	
Op	donderdag	29	november	was	het	nog	precies	één	week	tot	de	verjaardag	
van	de	Sint…
Elke	donderdagnamiddag	is	het	de	gewoonte	dat	het	2de		en	het	6de	leerjaar	
samen	lezen.	Het	tutorlezen.	Elk	kind	heeY	zijn	tutor.
Deze	donderdag	was	het	anders…	In	plaats	van	tutorlezen,	deden	we	deze	
keer	aan	tutorknutselen!	En	dat	in	het	thema	rond	de	Sint.	Het	was	mooi	om	
te	zien	hoe	de	leerlingen	van	het	2de		en	het	6de	leerjaar	elkaar	aanvullen.
Heel	veel	geslaagde	resultaten	én	enthousiaste	reac8es	zijn	het	resultaat!

juf	Lies

Voorleesweek.	

Voorlezen,	dat	is	leesplezier	doorgeven	aan	jong	en	oud.	Tijdens	de	Voorleesweek	(17	–	25	november)	
ze>e	onze	school	graag	het	belang	én	het	plezier	van	voorlezen	in	de	kijker.	Dit	jaar	was	het	thema	:	
voorlezen	aan	jongere	kinderen.	Daarom	hebben	we	beslist	om	met	de	oudere	klassen	voor	te	lezen	
aan	de	jongere	klassen.	Het	6de	las	voor	aan	de	leerlingen	van	het	2de	leerjaar,	het	5de	aan	het	1ste,	het	
4de	aan	het	3de	kleuter	en	het	3de	leerjaar	las	in	groepjes	voor	aan	het	1ste	en	2de	kleuter.	Het	was	een	
enorm	succes	!	
juf	Steffi
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Sportnieuws

Eindklassement	schoolloopcrossen	

Eind	november	is	er	tradi8oneel	de	bekendmaking	van	de	resultaten	van	het	afgelopen	loopcriterium	uit	
het	Brugse.	Onze	school	eindigde	met	9	geklasseerden.	Niet	slecht	volgens	de	mindere	opkomst.	We	zijn	
met	niet	veel	lopers	in	onze	school	maar	we	houden	wel	vol	en	dat	is	super.
Volgende	kinderen	plaatsten	zich	en	kregen	een	mooie	“stu>endoos”	en	een	leuke	fluos8Y:

4e	leerjaar	meisjes:	Rani	Hemeryck	(22e)
3e	leerjaar	jongens:	Bent	Declerck	(gedeelde	1e	plaats),	Thor	De	Groote	(32e),	
Mathis	Deforche	(33e),	Kenzo	Verriest	(64e)
4e	leerjaar	jongens:	Jarne	Maes	(53e)
5e	leerjaar	meisjes:	Zoë	Hemeryck	(15e)
5e	leerjaar	jongens:	Nils	Declerck	(38e),	Micah	Gilden	(48e)

Mathis Jarne,	Rani

Thor,	Kenzo,	Bent

Micah,	Nils,	Zoë
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Zweminstuif
Op	28	november	was	er	de	zweminstuif	in	het	Lago	Olympia	Brugge	naar	aanleiding	van	de	Brugse	
zwembaddagen.	Een	groot	aantal	kinderen	deed	mee	:	maar	liefst	37	stuks!	We	mochten	ons	eerst	uitleven	in	
het	recreabad	en	daarna	namen	we	deel	aan	enkele	
waterspelen	(over	vlo>en	lopen,	klimparcours,	met	
kledij	zwemmen,	zwemestafe>e	en	materiaal	
opduiken).	Bedankt	nog	eens	aan	onze	zwemmama’s		
Nancy	en	Dominique	voor	de	begeleiding.	Zonder	jullie	
was	het	mij	niet	gelukt	om	alles	zo	vlot	te	laten	
verlopen.

juf	An
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American	Games

Op		16	november	trokken	we	met	het	vijfde	en	zesde	leerjaar	rich8ng	Sport	
Vlaanderen	in	Assebroek	om	deel	te	nemen	aan	de	‘American	Games’.	Onze	
kinderen	gaven,	zoals	al8jd,	het	beste	van	zichzelf.

We	kunnen	dan	ook	met	gepaste	trots	melden	dat	Thomas	het	snelst	van	alle	
aanwezige	leerlingen	met	een	bal	kan	gooien	én	dat	we,	bij	een	ander	onderdeel,	
met	De	Smalle	de	meeste	knikkers	veroverden.		Het	werd	een	namiddag	die	in	de	
annalen	van	De	Smalle	kan	opgenomen	worden.	

Maar	het	was	vooral	een	namiddag	vol	sport	en	
nog	veel	meer	plezier.		Hieronder	kan	je	
meegenieten	van	enkele	sfeerbeelden.

Op	uitstap	met	het	derde	en	vierde	leerjaar.

In	oktober	gingen	we	enkele	keren	op	uitstap!	Zo	gingen	we	in	dezelfde	week	naar	toneel	en	naar	de	
sportac8viteit	‘Alles	met	de	bal’.	
Het	toneelstuk	‘Sapperlipope>e’	vertelde	het	verhaal	van	een	oude	eenzame	man,	die	niet	naar	buiten	durfde.	
Hij	leerde	een	jong,	speels	meisje	kennen	dat	ervoor	zorgde	dat	hij	opnieuw	zin	had	om	nieuwe	dingen	te	
ondernemen.	Er	werd	met	poppen	gespeeld	en	gewerkt	met	prach8ge	toneelstukken.	Een	hele	belevenis!	
De	dag	erna	mochten	de	leerlingen	deelnemen	aan	allerlei	balspelen.	Op	het	einde	van	de	namiddag	zag	je	bij	
elk	kind	een	gezonde	‘blos’	op	de	wangen	en	glunderende	oogjes.	Een	geslaagde	dag!

Hieronder	enkele	indrukken	van	de	kinderen	uit	het	derde	leerjaar:

Het	verhaal	ging	over	een	man	die	eerst	alleen	was.	Eerst	was	het	raar,	maar	dan	werd	het	leuk.	Ik	vond	het	
begin	leuk.	(Myrthe)

Ik	vond	het	toneel	super	leuk.	De	poppen	vond	ik	eerst	een	beetje	eng,	maar	gelukkig	werd	ik	de	poppen	dan	
gewoon	en	dat	vond	ik	goed.	(Ella)

Eerst	was	het	saai,	maar	dan…	was	het	te	gek!	Ze	waren	in	een	andere	dimensie,	een	poppendimensie.	Het	
was	grappig	die	opa.	Die	opa	was	niet	sportief,	maar	dat	meisje	wel.	(Karel)

Het	was	in	de	Koude	Keuken.	Ik	vond	blokkenbasketbal	heel		leuk.	Ook	de	hockey	en	kwartet	vond	ik	tof.	(Thor)

Er	waren	leuke	ac8viteiten,	zoals	de	hockey.	Ik	had	er	heel	veel	dorst	van	en	ik	vond	het	super	leuk.(Xander)
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Het	was	daar	super	warm.	We	zijn	met	de	bus	geweest.	Je	moest	ballen	in	de	gaatjes	met	de	hoogste	cijfers	
rollen.	Mijn	zus	was	de	dag	erna	jarig.	(Tess)

Toen	we	ons	hadden	omgekleed,	kregen	we	een	s8cker.	Ik	was	‘B’.	Dan	begonnen	we	met	een	dansje	en	
mochten	we	beginnen.	Het	was	leuk.	(Lieze)

Op	ons	turnpak	stonden	s8ckers.	Het	was	in	de	Koude	Keuken.	Het	was	een	leuk	spel.	Er	was	hockey,	pakbal	
en	blokbasket.	Ik	vond	het	een	leuke	dag.	(SKen)

We	zijn	naar	‘Alles	met	de	bal’	geweest.	Ik	kende	daar	een	meisje	van	de	KSA	De	Blauwvoet.	(Elenah)
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Zij zijn jarig op......

02/01	 Timon Bout	 9 jaar
	 Helena Bossuyt	 7 jaar
03/01	 Milo Defruyt	 8 jaar
	 Rune Van Neste	 11 jaar
	 Thibe Van Neste	 11 jaar
04/01	 Edouard Colpaert	 6 jaar
06/01	 Stan Goethals	 4 jaar
	 Oliver Lampaert	 4 jaar
08/01	 Mr Rudy	 64jaar
10/01	 Maike Van Tuyckom	 8 jaar
	 Kaylie Verriest	 6 jaar
13/01	 Zaya Van Liefferinge	 8 jaar
14/01	 Febe Lavens	 12 jaar
15/01	 Manon Bertiaux	 8 jaar
	 Louis Bruckner	 12 jaar
18/01	 Ella Boone	 9 jaar
22/01	 Milla Depiere	 9 jaar
	 juf Heidi	 41 jaar
23/01	 Thibo Miny	 6 jaar
24/01	 Anja Van Holm	 46 jaar

	 Aran De Stecker	 6 jaar
25/01	 Merel Vanparys	 12 jaar
26/01	 Charlotte Coucke	 12 jaar
	 Milan De Bree	 13 jaar
27/01	 Axelle De Caluwe	 12 jaar
28/01	 Cindy Liu	 7 jaar
29/01	 Liam Dermaut	 12 jaar
	 Rhube Fleurbaey	 7 jaar
31/01	 Jarne Maes	 10 jaar

	

	

 
	 	

01/02	 Xander Debruyne	 9 jaar
04/02	 Lasse Gryp	 4 jaar
05/02	 Lieze Van De Keere	 9 jaar
	 Victor Van Der Beken-Pasteel	6 jaar
06/02	 Amber Lambert	 10 jaar
07/02	 juf Ria	 60 jaar

09/02	 Bent Declerck	 9 jaar
13/02	 Hanne Van Buylaere	 4 jaar
14/02	 Seppe Catry	 11 jaar
	 Mathieu Van Tieghem	 10 jaar
	 Amber Verhoest	 7 jaar
	 juf Lies	 32 jaar

januari

februari

ONZE JARIGEN
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26/02	 Guillaume De Clercq	 6 jaar
	 Alexander Renard	 10 jaar
	 Jemma Gray	 11 jaar
27/02	 Bo Van Dycke	 10 jaar
28/02	 Lennert Ongenae	 11 jaar

15/02	 Mila Bondarenko	 8 jaar
	 Fien Morlion	 4 jaar
18/02	 Lewis Snauwaert	 6 jaar
20/02	 Aster Dobbelaere	 7 jaar
22/02	 de Santana Maurice	 3 jaar
23/02	 Marie De Burghgraeve	 8 jaar
24/02	 Len Goethals	 9 jaar
	 Liam Hillen	 6 jaar
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Oprechte	deelneming

Op	1	november	2018	overleed	de	heer	Hubert	Neyts,	partner	van	JuliaDecroix,	
geboren	op	31	juli	1942

Hij	is	de	vader	van	Tania	en	Dominique	Neyts-Casin	en	de	grootvader	van	Julie	Casin	(4lj)

***

de	Heer	Gerard	Lagrou,	geboren	op	16	mei	1927,	weduwnaar	van	mevrouw	Juliana	De	Groof,	
overleed	op	10	november	2018.

Hij	is	de	vader	van	meneer	Franky	Lagrou	

***

Vanwege	het	Smalleteam	onze	oprechte	deelneming	aan	deze	families

Familienieuws  ¥ µ

Januari

Tot	6	januari:	 	 Kerstvakan8e
Maandag	7:	 	 instap	nieuwe	kleuters

Vertrek	5de	en	6de	leerjaar	op	
bosklassen

Vrijdag	11:	 Einde	bosklassen
Maandag	14:	 Doedagen	voor	het	zesde	

leerjaar	in	Sint-Leo	
Hemelsdaele

Donderdag	17:	 Toneelvoorstelling	voor	het	
zesde	leerjaar

Maandag	21:	 Uitleg	over	het	secundair	
door	het	CLB	in	6A

Woensdag	23:	 Oudercontact	kleuters
Donderdag	24:	 Uitleg	over	het	secundair	

door	het	CLB	in	6B

Februari

Donderdag	7:		 Fluowandeldag	op	school
Woensdag	20:	 Pedagogische	studiedag	

(vrij	voor	alle	leerlingen)
Vrijdag	22:	 Tweede	Smallequiz	
Woensdag	27:	 Open	klasdag	in	de	peuterklas
Donderdag	28:	 Knapcarrousel
Zaterdag	2	maart:		 Start	krokusvakan8e

En	opnieuw	zal	de	knapcarrousel	draaien.

Dat	doet	ze	op	28/2	2019.	Dit	jaar	werken	we	een	volledige	dag	rond	sterktes!	Ouders,	
grootouders	die	graag	(opnieuw)	hun	exper8se	willen	delen	met	de	kinderen	van	de	
Smalle,	worden	met	open	armen	ontvangen.	Je	staat	er	niet	alleen	voor.	De	groep	telt	
ongeveer	14	kinderen	en	er	is	steeds	een	begeleider	die	de	groep	leidt.	Voor	wie	de	
uitdaging	aangaat,	graag	bijgevoegd	strookje	in	de	Smak	invullen	en	afgeven	aan	de	
8tularis	van	uw	kind/kleinkind.	Bij	vragen	staat	het	knapteam	ter	uwer	beschikking	
(juf	Sofie,	juf	Lies,	juf	Krista,	meester	Jeroen,	Juf	Steffi	en	juf	Inge).

De	Agenda
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De	Zangvogels	van	de	Smalle	op	toer.

Op	 zondag	 7	 december	 werden	 de	 Zangvogels	 gesignaleerd	 in	 de	
turnzaal	 als	 gastmuzikanten	 8jdens	 een	 bijeenkomst	 van	 het	
feestcomité	 van	 Koolkerke.	 Aangezien	 het	 ondertussen	 ook	
kerstboomverkoop	 was,	 waren	 ze	 ook	 in	 kerststemming.	 De	
kerstmutsen,	rendieren	en	leuke	kersta>ributen	waren	in	grote	getale	
aanwezig.	 In	 een	 turnzaal	 vol	 gezellig	 pratende	 mensen	 is 	het	 niet	
al8jd	gemakkelijk	om	luid	en	duidelijk	op	te	treden.	Aangezien	we	niet	
met	micro’s	of	versterking	spelen,	is	het	dus	belangrijk	dat	het	publiek	
goed	probeert	te	luisteren.	Na	het	eerste	liedje	bleek	dit	gelukkig	geen	
probleem	te	zijn.	De	zangvogels 	begonnen	te	zingen	en	de	zaal	viel	s8l	

en	luisterde	aandach8g.	Het	was	weer	een	plezier	om	al	die	enthousiaste	(en	een	
klein	beetje	 zenuwach8ge)	 zangers	en	zangeressen	bezig	 te	zien.	We	brachten	
een	 verzameling	 van	 enkele	 leuke	 kerstliedjes,	 maar	 ook	 een	 liedje	 van	 Bart	
Peeters 	over	Sinterklaas	 	 (want	die	oude	 lieve	man	mochten	we	toch	 ook	niet	
vergeten).	We	zongen	een	 nieuwe	versie	van	shosholoza	en	 nog	enkele	liedjes	
gewoon	voor	de	fun.	Al	dat	muzikaal	geweld	kon	het	publiek	wel	boeien.	Leuk	om	
even	 mee	 te	 delen,	 maar	 voor	 het	 eerst	 waagden	 we	 ons	 ook	 aan	 een	 solo	
waarin	Anna,	Mia	en	Julie	het	beste	van	zichzelf	gaven.	Tussen	elk	liedje	kregen	

de	zangvogels	een	daverend	applaus	en	straalden	ze	elke	keer	nog	een	beetje	meer.	Met	andere	woorden:	de	
plaatselijke	interna8onale	toer	van	de	Zangvogels	onder	de	kerk	van	Koolkerke	was	een	succes.	 	Iedereen	ging	
na	een	hapje	en	een	drankje	tevreden	naar	huis.	Hopelijk	tot	een	volgende	keer,	en	wie	weet	zijn	we	binnenkort	
wel	te	vinden	als	headliner	op	de	affiche	van	rock	Werchter.	Hou	de	media	goed	in	de	gaten!

Meester	Jeroen
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Raadsels	:	

1.	Twee	moeders	en	twee	dochters	gaan	uit	eten.	Iedereen	eet	1	hamburger.	Toch	worden	er	maar	3	hamburgers	
gegeten.	Hoe	kan	dat?

2.	Wat	is	van	jou	maar	wordt	meer	door	andere	mensen	gebruikt?

3.	Als	ik	het	heb,	deel	ik	het	niet.	Als	ik	het	deel,	heb	ik	het	niet.	Wat	is	dat?

je	naam

Het	waren	een	oma,	moeder	en	een	kleindochter

Een	geheim

Maak	de	kerstboom,	kleur	hem	dan	in	:	
	




