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Ten	geleide

Ziezo,	het	eerste	nummer	van	onze	tweeëntwin3gste	
jaargang	 is 	klaar	 om	gelezen	te	worden.	Net	zoals	de	
vorige	 jaren	 lees	 je	 hierin	 verslagjes	 over	
gebeurtenissen	 uit	 alle	 klassen.	 Maar	 er	 is 	 ook	
algemeen	 nieuws.	 Wat	 is	 er	 de	 afgelopen	maanden	
gebeurd	op	schoolniveau?	Heel	wat	eigenlijk.	Ik	wens	
jullie	veel	leesplezier	en	ik	wil	ook	hier	uitdrukkelijk	de	
vele	adverteerders	bedanken	die	elk	jaar	opnieuw	ons	
boekje	sponsoren	zodat	wij	jullie	de	Smak	ook	dit	jaar	
gra3s	kunnen	aanbieden.

Nieuwe	scholengemeenschap

We	konden	al	eens	+kken	op	een	boeiende	toekomst…
De	kogel	 is	 -bijna-	 door	 de	 kerk.	 Vanaf	 1	 september	
2020	wordt	onze	bestaande	scholengemeenschap	Sint-
Leo	 Hemelsdaele	 uitgebreid:	 van	 7	 naar	 10	 scholen.	
Naast	 de	 basisschool	 Brugge	 (Sint-Leocollege	 en	

Hemelsdaele),	 Sint-Pieters	 (Sint-	 Leocollege	 afdeling	 B	
en	 C),	 De	 Komme	 op	 Sint-Jozef	 en	 De	 Lenaard	 uit	
Dudzele	 komen	 De	 Mozaïek,	 De	 Zonnetuin	 en	
Kantelberg	 (drie	 scholen	 uit	 Sint-Kruis)	 onze	 groep	
vervoegen.	 De	 coördinerende	 directeur	 blijW	 Bart	
Maene,	de	directeur	uit	Dudzele.	Onze	scholen	werken	
al	op	vele	vlakken	samen:	organiseren	van	studiedagen,	
het	 zorgbeleid,	 uitwisselen	 van	 leerkrachten	 en	 van	
kennis	 enz.	 We	 hebben	 een	 toffe	 groep	 waar	
concurren3e	 al	 heel	 lang	 tot	 het	 verleden	 behoort.	
Hopelijk	blijW	dit	 zo.	De	eerste	bijeenkomst	was	in	elk	
geval	zeer	hoopvol.	

Werkzaamheden	op	school

Tijdens 	 de	 zomermaanden	 werden	 heel	 wat	 werken	
uitgevoerd:	 de	 ramen	 van	 het	 tussengebouw	 werden	
vernieuwd	en	voorzien	van	screens.	Verder	werden	de	
ramen	van	het	kleutergebouw	geschilderd	 in	hetzelfde	
grijs	 als	 de	 nieuwbouw.	 Ook	 de	 noodtrap	 kreeg	 een	
nieuwe	laag.	In	de	nieuwbouw	werd	het	inkomgedeelte	
uitgebroken	 en	 vervangen	 door	 een	 automa3sche	
deur.	De	vrienden	van	De	Smalle	zaten	ook	niet	s3l:	de	
speeltuin	werd	onder	handen	genomen.	De	toren	werd	
prak3sch	 helemaal	 vernieuwd.	 Twin3g	 jaar	 is 	 een	
mooie	leeWijd	 voor	een	toren	waar	zoveel	kinderen	al	
op	klommen.	Heel	wat	planken	hadden	hun	beste	3jd	
gehad.	 Hier	 en	 daar	 hadden	 we	 er	 al	 vervangen	 of	
nieuwe	 vijzen	 ingedraaid.	 Nu	werd	heel	 het	 platvorm	
vernieuwd	 zodat	 de	 toren	 er	 nog	 twin3g	 jaar	 kan	
bijdoen!	Dank	je	wel	aan	onze	vrienden;	puik	werk!

Openklasavonden
Ook	 dit	 jaar	 organiseerden	 wij	 openklasavonden	
waarop	alle	ouders	meer	dan	welkom	waren.	Heel	wat	
ouders	gingen	op	deze	uitnodiging	 in	en	kwamen	een	
kijkje	nemen	in	de	klas.	Na	de	verwelkoming	gaven	de	
leerkrachten	 uitleg	 over	 de	 klaswerking.	 Welke	
methodes	 werden	 er	 gehanteerd	 en	 hoe	 werd	 er	
geëvalueerd?	 Wat	 waren	 de	 aandachtspunten?	
Achteraf	werd	een	glaasje	voorzien	zodat	er	 nog	 even	
gezellig	 kon	worden	 nagepraat.	 Ook	 de	 ouders	 leren	
elkaar	op	 deze	manier	 nog	 wat	 beter	kennen.	 En	 dat	
kan	nooit	slecht	zijn…	De	basis	voor	een	tof	 jaar	werd	
hiermee	gelegd!

Meneer	Rudy



Dank	je	wel,	vrienden

Zoals	ik	 reeds 	schreef	 in	mijn	 inleiding:	afgelopen	zomer	werd	onze	speeltuin	aangepakt	door	de	vrienden	van	De	
Smalle.	Het	was	Jurgen	die	me	op	een	morgen	even	terzijde	nam	en	vroeg	wat	
ik	 ervan	 zou	 denken?	 De	 grote	 toren	
en	 de	 schommel	 zouden	 worden	
aangepakt.	Volgens	bepaalde	kinderen	
was	 de	 schommel	 ‘levensgevaarlijk’.	
Wat	 er	 hen	 evenwel	 niet	 van	
weerhield	 om	 als	 gekken	 te	 blijven	
schommelen.	 Het	 kan	 nooit	 hoog	
genoeg	 zijn.	 De	 durvers	 springen	 er	
dan	 al	 schommelend	 af	 om	 zover	
mogelijk	te	landen	in	het	 zachte	zand.	
Er	 ging	 geen	 dag	 voorbij	 of	 daar	
stonden	ze	alweer	in	mijn	bureau	met	
een	stuk	plank	of	enkele	bouten	die	‘er	
zomaar	 waren	 uitgevallen’.	 Onze	
speeltuin	 is 	 uniek	 in	 Vlaanderen:	 de	
spelvreugde	 is	 ongekend.	 Zelden	

maakt	 men	 er	 ruzie:	 geen	 3jd	 voor.	
Maar	het	moet	wel	veilig	blijven.
Wat	 niet	 geldt	 voor	 het	 voetbal	maar	 dat	is	een	ander	verhaal.	‘Hij	trapte	de	
bal	 weg!’	 ‘De	 bal	 was	 buiten	 en	 hij	 speelde	verder.’	‘Het	is 	onze	bal	en	zij	
hebben	 ook	een	bal!’	Kijk,	 daar	 kan	 ik	 een	 hele	 Smak	 mee	 vullen.	 En	
uiteraard	hebben	ze	al3jd	gelijk	en	wat	 ook	 geldt:	 wie	 niet	 horen	 wil,	 moet	
maar	 voelen:	 een	 krabbel,	 een	 schop,	 een	kleine	wurging:	keuze	te	over.	En	
dan	 mag	 de	 toezichthouder	 tussen	 komen:	even	 aboelen	tegen	de	muur	
en	dan	luisteren	naar	de	uitleg.	
Niet	zo	in	de	speeltuin:	daar	kunnen	ze	 zich	nog	echt	uitleven.	Soms	maken	ze	
pucen	 in	 het	 zand,	 creëren	 een	 zandkasteel	 of	 er	 wordt	 iemand	
‘levend	 begraven’.	 Aan	 fantasie	 is 	 er	 geen	gebrek	bij	onze	kinderen.	
En	nu	zou	de	speeltuin	grondig	worden	 aangepakt.	 Mijn	 ziek	 hart	 klopte	 op	
slag	 twin3g	 tellen	 sneller.	 Meestal	 moet	ik	mijn	broer	opbellen	en	vragen	
of	 hij 	niet	eens	 kan	 passeren	 om	alles	 na	 te	 kijken	 want	 ze	 hebben	 weer	

twee	 p l anken	 en	 v i e r	 v i j z en	
binnengebracht…

Zo’n	 speeltuin	 renoveren	 is	 niet	 iets	
wat	je	op	een	kwar3ertje	voor	mekaar	
brengt:	 een	 hele	 ploeg	 zit	 daar	 wel	
ecelijke	 avonden	 aan.	 Tom	 had	 zijn	
vriend	 Nick	 meegebracht	 die	 over	
professioneel	materieel	beschikt.	Ook	

d e	 w i n d w i j z e r	 w e r d	
aangepakt	 en	 het	 bord	 aan	
d e	 m u u r	 w e r d	 o o k	
vernieuwd.	
M i j n	 d ankbaa rhe i d	 i s	
e n o r m .	 N o g	 w a t	
schilderwerk	en	de	speeltuin	
is 	als 	nieuw!	Waar	wachten	
we	nog	op?	

Meneer	Rudy



Appelconfituur	maken

In	het	tweede	leerjaar	leerden	we	in	september	over	fruit.	We	proefden	blind	fruit,	leerden	meer	over	inheems	
en	uitheems	fruit,	over	steenvruchten	en	pitvruchten	en	bekenen	van	dichtbij	hoe	de	cyclus	van	een	
appelboom	er	uitziet.	In	het	boekje	van	de	kinderboerderij	stond	een	workshop	“appelconfituur	maken”.	Met	
veel	geluk	wisten	we	nog	een	half	dagje	te	boeken.	Dit	jaar	kregen	andere	scholen	voorrang	om	als	eerste	een	
ac3viteit	te	kiezen.	
Vergezeld	van	duizenden	regendruppels	trokken	we	op	woensdag	9	oktober	naar	De	zeven	torentjes.	Binnen	
was	het	gelukkig	warm	en	droog.	We	kregen	er	eerst	een	hele	uitleg	over	de	bestuiving	en	bevruch3ng	van	de	
appels.	Hier	wisten	we	de	mevrouw	te	verbazen	met	al	onze	kennis	J.	Oplecen	in	de	klas	loont	dus	toch…	;-).	
Daarna	mochten	we	appels	verzamelen	in	de	boomgaard.	Normaal	mogen	we	ze	plukken	en	krijgen	we	ook	
hier	nog	een	woordje	uitleg	maar	de	regen	was	een	grote	spelbreker.	
In	sneltempo	schilden	en	sneden	we	5	kg	appelen.	Na	toevoeging	van	suiker	mocht	de	grote	pot	op	het	vuur	
prucelen.	Ondertussen	gingen	wij	de	geiten	voederen.	Ze	zagen	ons	graag	komen	met	onze	emmers	vol	
appelschillen!		
Hierna	werd	de	confituur	in	potjes	gegoten	en	voorzien	van	een	zelfgemaakt	e3ket.	
Natuurlijk	konden	we	niet	vertrekken	zonder	eerst	eens	geproefd	te	hebben.	En	zelfs	de	meest	kieskeurige	eter	
moest	toegeven	:	mmmmm.....

Juf	Heidi



Naar	De	Sierk	met	de	kleuters! 

Op	dinsdag	 24	september	 trokken	we	met	z’n	
allen	op	schoolreis...
Het	weer	zat	niet	mee	maar	dat	kon	onze	pret	
niet	drukken!
Het	 enthousiasme	 bij	 aankomst	 stond	 op	 de	
gezichtjes	te	lezen.
Onze	 eerste	 circusact	 begon	 al	 voor	 het	
binnenkomen:	 over	 een	 touw	 naar	 de	 ingang	
stappen!	 Ons	 evenwicht	 moesten	 we	 goed	
bewaren	hoor!	

We	kregen	 een	 plekje	 toegewezen	 en	 na	een	
korte	 introduc3e	 door	 tante	 Lore,	 zij	 regelt	
alles	 in	 dit	 circusspeelparadijs,	 een	 koekje	en	
een	drankje	konden	we	onze	ontdekkingstocht	
aanvacen!	Woonwagens	 van	 allerlei	 ar3esten	
met	 spulletjes,	 de	 leeuwenkooi,	 de	 bus	
waarmee	 ze	 van	 stad	 tot	 stad	 trekken,	 de	
acrobatenslaapplaats,	de	 apenkooi	 en	 zo	 veel	
meer!	

De	regen	hield	ons	niet	tegen	om	van	het	één	
naar	het	ander	te	hollen.
Toen	het	maagje	begon	te	knorren	vonden	we	
de	 weg	 terug	 naar	 ons	 plekje	 om	 lekkere	
boterhammen	 te	 verorberen.	 Dan	 begon	 het	
alweer	te	kriebelen	om	weer	verder	te	spelen!
Toen	 het	 moment	 van	 vertrek	 aanbrak,	
begeleidde	tante	Lore	ons 	tot	aan	de	poort	om	
ons 	uit	te	zwaaien.	Moe	en	 tevreden	werd	de	
tocht	naar	school	aangevat.	

Juf	Veerle



Werelddierendag	in	het	6de	leerjaar	

Naar	aanleiding	van	werelddierendag	op	4	oktober,	bracht	juf	Steffi	haar	hond	mee	naar	klas.	We	bekeken	
eerst	een	filmpje	over	werelddierendag,	hielden	een	gesprek	over	dierenrechtenorganisa3es	en	kregen	wat	
uitleg	over	omgaan	met	een	(vreemde)	hond.	Sylla	is	een	Alaskan	Malamute	en	kende	enkele	trucjes.	Iedereen	
kon	een	trucje	proberen	en	Sylla	een	koekje	geven.	

Juf	Steffi





Het	eerste	leerjaar	naar	de	zeven	torentjes

Op	woensdag	2	oktober	trok	het	eerste	leerjaar	naar	de	kinderboerderij	om	er	soep	te	maken.		Dit	was	tevens	de	
start	voor	ons	nieuw	WERO-thema:	vers	uit	de	moestuin.

Dankzij	enkele	bereidwillige	ouders	en	grootouders,	waarvoor	nog	eens	onze	
welgemeende	dank,	geraakten	we	veilig	en	wel	op	onze	bestemming.

Wie	soep	zegt,	zegt	natuurlijk	ook	groenten.		Die	brachten	we	niet	zelf	mee	en	
kochten	we	ook	niet	in	de	(super)markt	maar	mochten	we	zelf	oogsten	in	de	
moestuin	van	de	boerderij.
Een	hele	ervaring	waar	we	achteraf	ook	de	ac3viteit	aan	koppelden:	groenten	
die	boven	en	onder	de	grond	groeien.
We	verzamelden	prei,	selder,	venkel,	wortel,	courgece	en	een	pepertje.		De	ui	
werd	al	vroeger	op	het	jaar	geoogst.

Na	het	oogsten	moesten	de	groenten	uiteraard	gewassen	worden.		Vooral	de	
groenten	die	onder	de	grond	groeien	waren	vuil.		In	een	grote	teil	kregen	eerst	
de	minst	vuile	groenten	een	wasbeurt,	daarna	de	vuilste.

Tijd	om	aan	de	slag	te	gaan.		Gewapend	met	een	aardappelmesje	en	een	plankje	werden	de	groenten	in	stukjes	
gesneden.		Voor	velen	een	hele	kluif,	vooral	de	uitjes	
snijden	bracht	veel	verdriet	met	zich	mee.	Neen	hoor,	in	
de	vingers	hebben	ze	niet	gesneden…	
Weten	jullie	trouwens,	dat	vertelde	de	mevrouw	
althans,	dat	je	minder	huilt	als	je	je	tong	uit	je	mond	
steekt	bij	het	snijden?		Moet	ik	echt	nog	eens	proberen!

Eenmaal	alle	groenten	gesneden	waren	deed	de	
mevrouw	wat	olie	in	een	grote	pot	en	voegde	ze	er	de	
stukjes	aan	toe.		Even	laten	stoven	en	daarna	nog	water	
en	bouillon	toevoegen.
De	soep	moest	even	koken	en	daarna	werd	ze	gemixt.

De	soep	werd	door	heel	wat	leerlingen	gesmaakt.		
Voortaan	kunnen	de	kinderen	uit	het	eerste	ingezet	
worden	als	keukenhulp	bij	het	maken	van	soep.

We	leerden	heel	wat	bij:	nieuwe	woorden,	
hoe	een	mes	juist	hanteren,	de	
verschillende	stappen	bij	het	maken	van	
soep,	groenten	oogsten…	kortom,	het	was	
een	leuke	en	leerrijke	uitstap!

Juf	CharloLe	en	alle	kapoenen	uit	het	eerste



In	de	peuterklas	hebben	we	voor	enkele	weken	een	stagiaire	kinderverzorgster.	Laten	we	even	kennis	maken.
Haar	naam	is	Mandy	van	Schyndel.

Mandy	koos	voor	kinderverzorgster	omdat	ze	heel	graag	kindjes	ziet	en	het	leuk	vindt	om	de	evolu3e	van	de	
opgroeiende	kindjes	te	zien.	

Haar	droom	is	om	werk	te	vinden	in	een	school	en	elke	dag	samen	met	de	kindjes	op	ontdekking	te	kunnen	
gaan.

Wij	wensen	haar	veel	succes	bij	het	verwezenlijken	van	deze	droom!

Juf	Krista

Stagiair	kinderverzorgster



Nieuwe	taalmethode	‘TALENT’

Dit	 schooljaar	 zijn	 we	 gestart	 met	 een	
nieuwe	 taalmethode	 :	 ‘TALENT’.	 We	
waren	 al	 enige	 3jd	 op	 zoek	 naar	 een	
nieuwe	 taalmethode,	 daar	 we	 al 	 een	
3jdje	niet	meer	zo	tevreden	waren	over	
onze	 oude	 methode.	 Vorig	 schooljaar	
hadden	 enkele	 klassen	 een	 thema	
uitgeprobeerd	 en	 na	 deze	 testperiode	
waren	 de	reac3es	 unaniem	posi3ef.	 Dit	
schooljaar	 zijn	 we	 er	 dan	 ook	 mee	
gestart	 in	 alle	 lagere	 klassen.	 Enkel	het	
eerste	 leerjaar	 gebruikt	 zijn	 eigen	
methode	om	het	leren	lezen	en	schrijven	
op	 te	starten,	 de	 TALENT-methode	 sluit	
hier	 dan	 vanaf	 het	 tweede	 leerjaar	
naadloos	op	aan.	 Er	 is	een	sterke	 focus	
op	begrijpend	 lezen	en	 zelfstandig	 werk	
in	 deze	 nieuwe	 methode,	 maar	 ook	 de	
coöpera3eve	werkvormen	worden	volop	
geïntegreerd	 in	 deze	 lessen.	 De	
leerlingen	reageren	alvast	posi3ef	op	de	nieuwe	inhouden,	al	is 	het	natuurlijk	nog	wat	wennen	in	het	begin.	 Er	
wordt	 themagericht	gewerkt,	dit	wil	 zeggen	dat	we	ongeveer	maandelijks	een	nieuw	thema	starten	waarin	alle	
lessen	worden	ingekleed.	Elk	thema	wordt	opgestart	met	een	ontdekplaat.	Een	digitale	plaat	waar	leerlingen	volop	
teksten,	 foto’s,	filmpjes,	 audiofragmenten	kunnen	ontdekken	 via	de	 iPads.	 Een	fijne	start	voor	elk	 thema.	Van	
hieruit	werken	we	dan	verder	rond	begrijpend	lezen,	luisteren,	taaldenken,	…	Wij	zien	het	alvast	helemaal	zicen	
om	deze	methode	verder	te	ontdekken.	

Meneer	Anthony



Het	nieuwe	zesde	leerjaar

Wat	doen	als 	je	een	soort	van	carte	blanche	krijgt	en	het	idee	van	muren	ingooien	zelfs	geen	probleem	blijkt	te	zijn?	
Die	vraag	hebben	juf	Steffi	 	en	ik	ons	toch	wel	enkele	keren	gesteld.	Eens	het	idee	van	er	een	grote	leerruimte	van	
te	maken	uit	de	bus 	kwam,	begon	de	twijfel	toch	een	beetje	toe	te	slaan.	Zeker	nadat	de	eerste	beelden	van	een	
stoffige,	grote	klasruimte	ons 	bereikten.	 Zal	het	lukken	om	de	hele	klas 	geschilderd	te	krijgen	voor	1	september?	
Kunnen	we	van	zo’n	grote	ruimte	wel	iets	gezellig	maken?	Hoe	gaan	we	dit	aanpakken	zonder	tussenmuren?	
Uiteindelijk,	na	enkele	keren	samenkomen,	begonnen	de	eerste	ideetjes	op	te	borrelen.	Laat	ons	een	zithoek	maken	
met	allemaal	zetels.	Het	is 	gezellig	en	er	is	ruimte	genoeg,	toch?	En	zo	begonnen	we	mooie	zetels	te	verzamelen	op	
‘ikgeefweg.be’.	De	verste	zetels 	haalden	we	zelfs	bij	onze	noorderburen	J	 .	Leuke	zithoek,	check!	Nu	die	hele	klas	
nog	een	mooi	kleurtje	geven.	Een	hele	week	schilderden	we	met	familie	en	vrienden	aan	één	stuk	door.	Soms	zelfs	
tot	in	de	late	uurtjes.	Ook	Deliveroo	begon	zich	vragen	te	stellen.	Waar	kwam	die	piek	in	bestellingen	uit	Koolkerke	
toch	zo	plots	vandaan?	
Na	toch	wel	enkele	dagen	goed	doordoen	was	onze	nieuwe	klas	eindelijk	 een	 feit.	We	 keken	alvast	uit	naar	de	
volgende	dag	want,	de	eerste	schooldag	was	dan	al	in	aantocht.	



Het	was	op	de	eerste	schooldag	alvast	supertof	om	te	zien	dat	bijna	het	volledige	zesde	samen	al	in	onze	zetels	zat,	
nog	voor	de	eerste	bel	was 	gegaan.	Die	zithoek	was	dus	al	een	 schot	 in	de	roos,	yes!	Nu	nog	 het	 lesgeven	zelf.	
Vanaf	de	eerste	dagen	lesgeven	keken	juf	Steffi	en	ik	naar	elkaar	met	een	blik	van	“wat	is 	dit?”	Alles 	verliep	zo	vlot,	
iedereen	 was	 zo	 blij	 gezind.	Met	 andere	woorden:	 een	 nieuw	 systeem	 en	 een	 toffe	 groep	 in	 het	 zesde	 was	
geboren.	Elke	dag	komen	we	enkele	keren	gezellig	 samen	in	onze	zetelhoek.	Daar	leggen	we	uit	wat	de	komende	
lessen	precies	inhouden.	Daarna	is	het	aan	de	kinderen	zelf	 om	in	te	schacen	of	 ze	veel	uitleg,	een	klein	beetje	
uitleg	of	bijna	geen	uitleg	nodig	hebben.	Op	deze	manier	kan	iedereen	op	zijn	eigen	tempo	werken	en	krijgen	ze	
alle	hulp	die	ze	nodig	hebben.	Het	is	voor	ons 	alvast	supertof	om	op	deze	manier	te	kunnen	werken.	We	groeten	
elkaar	niet	voor	niets	met:	‘Goodmorning,	again	another	day	 in	paradise’.	Je	hoort	het,	als 	meester	en	juf	vinden	
wij	het	in	ieder	geval	supertof	om	in	die	mooie	nieuwe	ruimte	te	mogen	lesgeven.	En	naar	ons	gevoel	vinden	onze	
zesdes	het	ook	supertof	om	op	deze	manier	van	hun	laatste	jaartje	De	Smalle	te	genieten.	

Meester	Jeroen



Joepie,	bosdag!

Op	dinsdag	8	oktober	gingen	we	met	2,3	en	4	naar	het	bos.	

Het	derde	leerjaar	kreeg	een	toffe	gids 	mee.	Marc	Van	de	Capelle	bezorgde	ons	een	heerlijke	ochtend	met	toffe	
weetjes 	en	interessante	verhalen.	Samen	met	hem	namen	we	het	bos 	‘onder	de	loep.’	We	leerden	over	de	lagen	
van	het	bos,	de	paddenstoelen,	de	verschillende	bomen,	de	kriebeldiertjes 	in	het	bos	en	hij	wist	ons	ook	enkele	
spannende	verhalen	te	vertellen	over	het	kasteel	Beisbroek	zelf.	Dank	je	wel,	Marc!

In	de	namiddag	maakten	we	met	ons	team	een	 heus	‘kriebeldiertjes’pretpark.	We	verzamelden	bosschacen	en	
gebruikten	die	om	toffe	acrac3es	te	maken.	Daarna	lieten	we	onze	diertjes 	vrij	in	het	pretpark	en	hadden	ze	de	3jd	
van	hun	leven!
Met	 een	 moe,	maar	 voldaan	 gevoel	vertrokken	we	 terug	 rich3ng	 De	 Smalle,	waar	 we	nog	 een	 eindje	verder	
vertelden	over	onze	leuke	bosdag!

Juf	Sofie



Lezen	is	tof!

Joepie,	lezen!	Deze	woorden	kwamen	uit	de	mond	van	een	leerling	die	vorig	jaar	helemaal	niet	graag	las.	Het	maakte	
me	gelukkig.	

Als	(zorg)leerkracht	wil	je	leerlingen	beter	doen	lezen…	en	kinderen	die	graag	lezen,	die	lezen	meestal	ook	beter.	

Onze	school	doet	mee	aan	het	leesproject	“kwar3ermakers”.	In	elke	klas	wordt	er	elke	dag	minstens	een	kwar3er	vrij	
gelezen	of	wordt	er	minstens	een	kwar3er	voorgelezen	(zie	verdere	uitleg	en	interessante	3ps	op	de	volgende	
bladzijde).

In	de	zorglessen	lezen,	kan	een	groepje	leerlingen,	die	extra	zorg	nodig	hebben	voor	lezen,	oefenen	met	een	tutor	uit	
het	vijfde	leerjaar.	Deze	leerlingen	kunnen	leestegels	verdienen.	Daarmee	behangen	ze	een	leesmuur.	Is	alles	vol,	
dan	verdienen	ze	een	beloning.

Proficiat	aan	de	leerlingen	van	het	tweede	en	derde	leerjaar.	Jullie	eerste	leesmuur	is	VOL.	Op	naar	het	volgende	
stuk.	Doe	zo	verder	en	veel	leesplezier!

Meneer	Thomas



Beste	ouders,

Onze	 school	 doet	 dit	 jaar	 mee	 aan	 het	 leesproject	 KWARTIERMAKERS.	 Alle	 kinderen	 krijgen	 elke	 schooldag	 een	

kwar3er	de	3jd	om	vrij	te	lezen.

Kinderen	die	veel	lezen,	hebben	een	grotere	woordenschat	dan	kinderen	die	weinig	lezen	én	hebben	meer	inzicht	in	

de	opbouw	van	teksten.	Met	een	hogere	leesvaardigheid	worden	bovendien	ook	andere	vakken	toegankelijker	en	

kunnen	kinderen	hun	talenten	beter	ontwikkelen.	Lezen	is	kortom	van	cruciaal	belang.

Ondersteun	je	onze	school	met	KWARTIERMAKERS?	Lees	dan	ook	thuis	elke	dag	een	kwar3er	met	je	kind!

Gouden	3ps:
• Ga	samen	 naar	 de	bibliotheek.	 Je	kind	kan	 er	 gra3s	boeken	 lenen	 en	 zo	 een	 persoonlijke	leesvoorkeur	

ontwikkelen.
• Kies	boeken	die	passen	bij	de	interesses	van	je	kind.
• Lees 	voor	en	blijf	voorlezen,	ook	als 	je	kind	al	zelfstandig	kan	lezen.	Kinderen	worden	graag	voorgelezen	en	

zullen	nieuwsgierig	zijn	naar	het	vervolg.
• Praat	over	wat	jij	leest	of	voorleest.	Kinderen	leren	veel	van	boekenpraatjes.
• Lees 	zelf	ook	in	de	aanwezigheid	van	je	kind.	Voorbeeldgedrag	is	heel	belangrijk.	Toon	wat	jij	graag	leest	en	

wat	jou	ontspant.
• Zorg	dat	er	boeken,	3jdschriWen,	strips	…	op	een	vaste	plek	in	huis	liggen.
• Kinderen	genieten	van	een	voorleesverhaal	voor	het	slapengaan.
• Of	geef	 je	kind	een	kwar3er	de	3jd	om	zelf	te	lezen	voor	het	slapengaan.	Lezen	is	een	rustgevende	ac3viteit	

om	een	drukke	dag	mee	af	te	ronden.
• Koop	af	en	toe	een	boek	voor	je	kind.

Vergroot	je	wereld
	 	 	 	
	 www.willewete.be



Nieuwsflash	uit	de	peuterklas

2	september	2019	was	het	weer	zover,	de	eerste	schooldag.	Wij	mochten	15	nieuwe	vriendjes	
verwelkomen	en	hen	helpen	bij	de	eerste	stapjes	van	hun	schoolcarrière.	
Ze	deden	dat	prima	!	Het	duurde	niet	lang	voor	alle	tranen	weg	waren	en	ze	al	snel	wisten	wat	ze	moesten	
doen.	

Welkom		:	Victor,	Amalia	V	,	Amalya	DC,	Nina	,	Anna	–	Maria	,	Lauren	,	Elisabeth,	Bente,	Willy	,	Louis	,	
Charles,	Joey,	Robbe,	Alicia	en	Tuur	.	

Juf	Lies	en	juf	Krista

		 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	

						



Stagiairs	in	De	Smalle:
Welkom	Amina,	Rane,	Marthe,	Luna	en	Victor!

In	oktober	starcen	5	eerstejaarsstudenten	van	de	lerarenopleiding	lager	onderwijs	Vives	hun	stage	‘Het	leven	zoals	
het	is’	 in	onze	school.		In	het	eerste	semester	komen	zij	tweewekelijks	op	maandag	bij	ons	langs.		Ze	ondersteunen	
de	klasleerkracht,	geven	zelf	enkele	lesjes,	begeleiden	groepjes	leerlingen,	…	.		Kortom,	ze	krijgen	volop	de	kans	om	

de	 de	 kneepjes	 van	 het	 vak	 te	 leren	 door	 te	
observeren	en	mee	te	par3ciperen.		
In	 het	 tweede	 trimester	 komen	 ze	 wekelijks 	 op	
maandag	om	dan	eind	april	als	summum	een	week	
lang	 alle	 lessen	 over	 te	 nemen	 in	 een	 vaste	
stageklas.		
We	 wensen	 hen	 alvast	 heel	 veel	 succes	 en	 een	
boeiende	stageperiode	in	onze	school!

Graag	stellen	ze	zich	kort	aan	jullie	voor:

Hallo,	mijn	naam	is 	Victor	Steel,22	jaar.	Ik	woon	in	
Ramskapelle.
Voor	 ik	 begon	 aan	 dit	 avontuur,	 heb	 ik	
toneelschool	gedaan	in	New	York.
Met	 deze	 crea3eve	 achtergrond,	 heb	 ik	 vol	
overtuiging	gekozen	om	leerkracht	te	worden.	
Crea3viteit,	 sociale	 vaardigheden,	 posi3viteit	 en	

het	openbloeien	van	kinderen	staan	bij	mij	centraal.	
Ik	sta	enorm	graag	voor	de	klas:	om	kinderen	veel	bij	te	leren,	hun	beste	zelf	te	zijn	maar	ook	om	eens	lekker	zot	te	
doen.

Hallo	 allemaal!	 Ik	 ben	Amina	Verstegen	en	 dit	 jaar	zal	 ik	 geregeld	 te	vinden	 zijn	 in	 basisschool	De	Smalle.	 Ik	 zit	
namelijk	in	mijn	eerste	jaar	lager	onderwijs	aan	de	Vives	hogeschool	in	Brugge	en	mag	het	komende	jaar	stage	lopen	
in	De	Smalle.	
Zelf	heb	ik	mijn	kleuter3jd	doorgebracht	in	De	Smalle.	Hier	heb	ik	veel	leuke	herinneringen	 	gemaakt,	die	ik	nu	hoop	
verder	 te	 kunnen	 zecen	 op	 mijn	 stage.	 In	 het	 middelbaar	 volgde	 ik	 de	 rich3ng	 humane	wetenschappen	 en	 in	
combina3e	met	mijn	 vrijwilligerswerk	 in	de	sociale	sector	 (ons	 erf)	 	 heb	 ik	 de	keuze	 gemaakt	 om	 leerkracht	 te	
worden.	In	mijn	vrije	3jd	maak	ik	graag	een	wandeling	met	mijn	hond	Oby	of	ga 	ik	babysicen.	Verder	spreek	ik	graag	
eens	af	met	vriendinnen.	Misschien	tot	snel	in	De	Smalle	?	

Hoi,	 ik	 ben	 Marthe	 Lammens	 en	 na 	 7	 jaar	 kom	 ik	 terug	 naar	 De	 Smalle,	 maar	 nu	 als	 stagiaire.	 Ik	 ben	
eerstejaarsstudent	in	Vives	Brugge	en	woon	in	Koolkerke.	Mijn	keuze	voor	lager	onderwijs	was	al	heel	snel	duidelijk,	
ik	moest	en	zou	zelf	 lesgeven.	Zelf	ben	ik	ook	animator	op	Oranje	en	dat	heeW	mijn	keuze	grotendeels	beves3gd.	In	
mijn	vrije	3jd	zing	ik.	Ook	maak	ik	veel	3jd	vrij	voor	mijn	vrienden	en	ben	ik	echt	een	levensgenieter.	Ik	hoop	hier	een	
tof	jaar	en	een	goede	start	van	mijn	studies	te	hebben.

Dag	iedereen,	ik	ben	Rane	en	ik	woon	in	Duinbergen.
Ik	 wil	 graag	 leerkracht	 worden,	 omdat	 ik	 het	 geweldig	 vind	 om	 de	kennis	 van	 kinderen	 of	 anderen	 te	 kunnen	
verrijken	door	alles 	wat	ik	weet.	En	om	dat	gepassioneerd	over	te	brengen	zodat	ze	zin	krijgen	om	erover	bij	te	leren.	
Deze	kriebel	is 	in	mij	gekomen	doordat	ik	heel	vaak	op	gidswandelingen	ging	met	mijn	opa	en	oma.	Vorig	jaar	heb	ik	
dan	ook	een	opleiding	gevolgd	als	natuurgids.	

Mijn	naam	is	Luna	Rufo	Molero	en	ik	ben	aboms3g	van	Brugge.	Ook	ik	zit	in	mijn	1ste	jaar	lager	onderwijs	aan	Vives	
Brugge.	 De	meeste	maandagen	 dit	 schooljaar	 ben	 ik	 te	vinden	 in	 Basischool	 De	Smalle,	 dit	 komt	 omdat	 ik	 daar	
gedurende	het	hele	schooljaar	stage	loop.	Ikzelf	 vind	De	Smalle	een	zeer	aangename	school,	 ik	kreeg	er	al	meteen	
een	warm	gevoel	de	eerste	keer	dat	ik	toekwam	en	ik	voelde	mij	onmiddellijk	op	mijn	plaats.
Dat	ik	 leerkracht	wou	worden,	wist	ik	al	van	toen	ik	zelf	nog	in	de	basisschool	zat,	ik	vond	het	al3jd	al	zo	mooi	hoe	
een	leerkracht	ernaar	streeW	kinderen	zoveel	mogelijk	bij	te	brengen	en	te	zorgen	dat	elk	kind	zich	op	z’n	best	voelt	
want	dat	is	wat	ik	na	mijn	studie	wil 	bereiken.	Ik	wil	mee	deel	uitmaken	van	een	veilige	omgeving	voor	de	kinderen	
waar	ze	zonder	zorgen	kunnen	leren	en	dingen	uitproberen,	kunnen	spelen	en	vooral	waar	ze	kunnen	doorgroeien	
tot	de	personen	die	ze	de	dag	van	vandaag	zijn	en	verder	nog	zullen	worden.	



AcWviteiten	Vrienden	van	de	Smalle

Het	 schooljaar	 is 	 ondertussen	 al	 goed	 op	 kruissnelheid.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 ook	 de	
Vrienden	 van	 de	 Smalle	 druk	 in	 de	 weer	 zijn.	 Wij	 proberen	 een	 brug	 te	 zijn	 tussen	
ouders	en	leerkrachten,	en	willen	de	school	ook	ondersteunen	in	hun	werking.

Dat	hoeW	niet	al3jd	puur	financieel	te	zijn.	Zo	hebben	we	in	de	zomervakan3e	nog	de	
zandtuin	onder	handen	genomen.	Oude	planken	en	versleten	vijzen	werden	vakkundig	
verwijderd	en	vervangen	door	nieuw	en	stevig	materiaal.

De	Dag	van	de	Leerkracht	viel	dit	 jaar	op	7	oktober.	De	leerkrachten	 krijgen	niet	voor	
niks	een	eigen,	speciale	dag.	Dag	na 	dag	helpen	 ze	onze	kinderen	om	hun	talenten	te	
ontdekken	en	te	ontwikkelen.

Om	hen	hiervoor	te	bedanken	zorgen	de	Vrienden	van	de	Smalle	graag	 voor	een	klein	extraatje.	Elke	leerkracht	kreeg	
een	mok	met	lekkers:	nougat,	chocolade,…		Alhoewel	de	populariteit	van	de	smartboards	en	ipads	steeds	groter	wordt,	
schreven	wij	met	old	school	krijt	het	toepasselijke:	“I	love	you	very	muts”.	Bedankt	leerkrachten,	voor	jullie	harde	werk	
en	enthousiasme!

Binnenkort	organiseren	we	de	tweede	edi3e	van	onze	kinderfuif	en	oudercafé.	Laat	je	niet	misleiden	door	de	3tel.	Ook	
de	ouders	mogen	dansen!

Op	23	november	ben	je	met	je	kleine	(en	grote)	bengels	welkom	in	’t	Reigersnest.	Het	concept	bouwt	verder	op	de	
succesformule	van	vorig	jaar:	een	fuif	op	kindermaat	en	een	gezellige	café-avond	voor	de	volwassenen.	Het	thema	
wordt	dit	jaar	“emoji”!	Gelieve	het	lachend	kakske	aan	de	kust	wel	te	laten	staan.	De	uitnodiging	volgt!

Verder	hebben	we	nog	het	volgende	op	de	agenda	staan	de	komende	maanden:

ü 14/11/19	Grootouderfeest:	we	trakteren	de	grootouders	van	de	leerlingen	van	het	3de	kleuter	op	koffie	(of	
thee)	en	wat	koekjes	(in	’t	Reigersnest)

ü 23/11/19	Kinderfuif	en	oudercafé

ü 18/12/19	Kerstrozenverkoop	aan	de	ingang	van	de	school

ü 6/3/20	Quiz:	Ben	je	een	rasechte	quizzer?	Of	zou	je	eerder	voor	de	sfeer	komen?	Iedereen	is	alleszins	welkom	
op	onze	derde	quiz!	Info	ivm	inschrijving	volgt	later!

Vele	handen	maken	licht	werk!	Je	bent	al3jd	welkom	om	eens	een	handje	te	komen	helpen	bij	één	van	onze	
ac3viteiten.	Spreek	ons	gerust	aan	als	je	hier	zin	in	hebt!

Vrienden	van	De	Smalle



	 	 	 	 	 Levensloop	Brugge

In	het	weekend	van	5	en	6	oktober	waren	we	er	weer	bij.	De	Smalle	was 	solidair	met	INA,	een	
kindje	dat	 vecht	 tegen	 kanker.	Wandelen	 of	 lopen	 in	 team	of	 alleen,	elk	 op	 zijn	tempo,	 zijn	
manier.	 	Een	kleine	bijdrage	leveren	voor	mensen	die	strijden	tegen	die	vreselijke	ziekte.	Iets	
van	 je	3jd	geven	aan	 iemand	 die	het	nodig	heeW	en	hopen	 op	een	posi3eve	evolu3e	 in	 het	
genezingsproces	voor	INA	en	vele	anderen.	Juf	Krista



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

Fluojasjes	verplicht	na	de	herfstvakanWe

Wie	 ’s	 morgensvroeg	 naar	 het	 werk	 of	 school	
vertrekt	 kan	 het	 reeds 	 een	 3jdje 	 merken:	 de	
donkere 	dagen	 naderen.	 	 Opvallen	 in	 het	 verkeer	
door	het	dragen	van	fluokledij	is 	daarom	een	must!		
Na 	 de 	 herfstvakan3e	 verwachten	 we 	 dat	 alle	
leerlingen	 die 	zich	 fietsend	of	 te	voet	 naar	 school	
begeven	 een	 fluojasje	 dragen.	 	 Wie	 nog	 geen	
fluojasje	in	bruikleen	kreeg	kan	er	eentje	vragen	aan	
de	klasleerkracht.
De	 voorbije	 week	 hielden	 we	 reeds 	 een	 heuse	
fluofes3valweek	om	onze	leerlingen	warm	te	maken	
voor	 ‘veilig	in	het	verkeer’	(foto’s 	hieromtrent	in	de	
volgende	 Smak).	 	 Mogen	 we	 jullie 	 er	 nogmaals	
acent	op	maken	om	de 	Smallestraat	te 	allen	3jde	te	
vermijden	met	de	auto?	 	Zelfs 	een	kort	 ‘kiss 	&	ride’	
momentje 	 kan	 een	 gevaarlijke 	 situa3e	 opleveren	
voor	 leerlingen.	 	Plaats 	zat	op	het	dorpsplein	om	er	
te	parkeren,	 slechts	100m	wandelafstand	van	onze	
school.	 	 Alvast	 bedankt	 om	hier	 rekening	mee	 te	
houden.



Bezoek	aan	de	volkssterrenwacht	in	Beisbroek

		

In	het	vierde	werken	we	rond	een	thema	‘ruimte’.	Ideaal	dus	om	op	de	bosdag	in	oktober	ook	een	bezoek	te	brengen	
aan	de	volkssterrenwacht.	Heel	wat	kinderen	keken	halsreikend	uit	naar	dat	bezoek.	Het	spreekt	dan	ook	tot	de	

verbeelding:	de	ruimte,	aliens,	sterren,	planeten,	ruimtevaart,…	

Eerst	werden	we	wegwijs	gemaakt	in	ons	universum	d.m.v.	een	filmpje.	Een	alien	begeleidde	ons,	van	planeet	naar	
planeet,	dwars	door	de	ruimte	heen.	We	kregen	ook	een	schicerend	beeld	van	de	ons	omringende	sterren.	Intussen	

weten	we	dat	we	er	heel	wat	niet	zien	door	de	verlich3ng	om	ons	heen.	Iedereen	zocht	enthousiast	zijn	
sterrenbeeld,	de	kleine	beer,	de	grote	beer,	de	poolster,…	

										

Daarna	hét	moment:	de	gigan3sche	telescoop.	Onze	gids	opende	het	dak	en	draaide	alles	in	de	goede	rich3ng	om	
toch	nog	iets	te	zien	te	krijgen.	De	sterren	en	de	zon	verborgen	zich	echter	achter	een	dik	wolkendek	maar	we	

konden	toch	allemaal	een	kijkje	nemen.	Fascinerend!	



Als	laatste	vertelde	de	gids	ons	iets	meer	over	de	eerste	tocht	van	de	mens	naar	de	maan.	Hij	toonde	ons	hoe	een	
raket	de	mens	tot	op	de	maan	bracht	en	welk	klein	dingetje	er	nog	overbleef	bij	de	terugkeer	naar	de	aarde.	

Wie	weet	zullen	er	leerlingen	zijn	die	ooit	naar	de	maan	vliegen	of…	misschien	vliegen	ze	wel	naar	Mars?	

Juf	Lieve



Brugse	combiuitstap	op	17	september

Onze	eerste	Combi	samenwerking	tussen	drie	klassen,	eerste	leerjaar	en	de	twee	derde	kleuterklassen,	ging	door	
in	het	‘Vene3ë	van	het	Noorden’.Jullie	kunnen	het	al	raden?	Brugge	‘	die	scone’.

We	waren	met	maar	 liefst	51	kinderen	dus	dat	vergde	wel	al	enige	organisa3e	om	hen	per	auto	 naar	 daar	 te	
brengen.

Daar	aangekomen	aten	we	eerst	ons	fruit	op	samen	met	onze	vriendjes	op	de	bankjes 	aan	de	Dijver.	Het	zonnetje	
scheen	en	het	was	er	gewoon	zalig	vertoeven.	Vele	toeristen	waaronder	Chinezen	en	Japanners	maakten	kiekjes	
van	ons.	Het	was	al	een	acrac3e	op	zichzelf	😊

Opa	Marc	(de	opa	van	Jack	uit	het	derde	kleuter	A)	nam	ons	mee	langs	de	mooie	paadjes	van	Gruuthuze.	Over	
het	 ‘liefdesbruggetje’	 waar	 talrijke	 koppeltjes	 elkaar	 de	 liefde	 verklaren	 en	 op	 zoek	 gaan	 naar	 het	 kleinste	
venstertje	van	deze	prach3ge	stad.

Daarna	was	het	de	beurt	om	 in	 twee	boten	de	Reien	af	 te	varen.	 Iedereen	enthousiast!	De	schipper	 van	onze	
boot	 was 	in	 zijn	 nopjes	en	 gaf	 ons	op	 kinderformaat	 uitleg	 over	enkele	bezienswaardigheden.	Onder	 talrijke	
bruggetjes	door,	zelfs	lage	(waarvoor	we	wel	ons	hoofd	even	moesten	intrekken)	namen	de	boten	ons	mee	vanaf	
de	Dijver	rich3ng	Walplaats	(Brugse	Zot	bierbrouwerij),	Sint-	 Jansplaats	en	de	verblijfplaats 	van	de	talrijke	wice	
Brugse	zwanen	aan	het	Begijnhof.

Daarna	werd	onze	boococht	verder	gezet	rich3ng	Vismarkt	tot	aan	het	Jan	Van	Eyckplein	en	dan	terug.	Oog	voor	
details	hadden	we	zeker:	de	Maria	met	kind-op-schoot	beeldjes	die	uit	steen	gehouwen	waren	en	op	de	hoeken	
van	sommige	Brugse	huizen	etaleerden,	de	trapgevels,	de	oude	gebouwen,	het	Brugs 	beertje	(ook	een	beeldje),	
de	eendjes	en	de	zwanen.	De	grootste	aandacht	ging	toch	wel	uit	naar	de	bruggen	waaronder	we	voeren.	Soms	
wel	drie	aan	elkaar!
Na	het	boocripje	was	het	3jd	om	naar	het	Historium	te	stappen.	Opa	Marc,	onze	enthousiaste	gids 	nam	ons	mee	

onder	de	Hallentoren	met	wel	365	draaitrappen!	Dat	doen	we	wel	een	andere	keer😊.

Aangekomen	 op	de	Markt,	 stonden	we	s3l	bij	het	 grote	 imposante	standbeeld	van	 Jan	 Breydel	en	 Pieter	de	
Coninck,	twee	Brugse	helden	uit	vroegere	3jden	die	gevochten	hadden	tegen	de	Fransen.	Voor	schild	en	vriend.	
Daar	namen	we	onze	groepsfoto.



Tijd	 om	 onze	 magen	 wat	 te	 vullen!	 In	
het	 Historium	 was	 er	 voor	 ons 	 plaats	
gereserveerd	 om	daar	 onze	picknick	 te	
nu}gen.	 Met	 een	 extra	 drankje	 erbij,	
waarvoor	 dank	 aan	 onze	 Mr.	 Rudy,	
kregen	 we	weer	 energie	om	verder	 te	
gaan	 met	 onze	 ontdekkingen.	 Het	
museum	 is	 echt	 de	 moeite	 waard	 om	
eens	een	bezoekje	te	brengen.	Uitgerust	
met	een	hoofdtelefoon	en	vertaler	aan	
o n z e	 n e k	 b e g o n n e n	 w e	 o n z e	
museumtoer.	

H e t	 l i e f d e s v e r h a a l	 t u s s e n	 d e	
ontmoe3ng	 van	Anna	en	Jacob	werd	 in	
woord	 en	 beeld	 gebracht	 en	 ook	 de	
grote	schilder	uit	die	3jd	‘Jan	Van	Eyck’	
die	 de	 madonna	 (Anna)	 met	 kind	 op	
schoot	schilderde.	

We	kwamen	 zo	al	wat	meer	 te	weten	
hoe	 het	 er	 in	 vroegere	 middeleeuwse	
3jden	aan	toe	ging.

Na	 de	 toer	 in	 het	 Historium	 mochten	
we	 ons	 verkleden	 in	 de	 ou~it	 van	
koningen	 en	 koninginnen,	 ridders	 en	
jonkvrouwen.



Z o	 k w a m e n	 w e	
s3laan	 aan	het	 einde	
van	 onze	 dag.	 	 We	
waren	 toch	 al	 wat	
moe.	 We	 werden	
door	onze	chauffeurs	
terug	 opgehaald	 aan	
de	 Schouwburg	 en	
reden	 terug	 rich3ng	
school.

Het	was	een	leuke	dag	en	een	mooie	eerste	combisamenwerking.
Onze	dank	aan	al	onze	begeleiders	alsook	onze	chauffeurs	die	ons	uitje	konden	waarmaken.	
Een	dikke	merci!

De	4	combi-juffen,	
CharloLe,	Anne,	Veerle	en	Ann
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Onze	tweede	combi:	boscombi

Vrijdag	elf	oktober	gingen	wij	met	de	derde	kleuterklas	en	het	eerste	
leerjaar	naar	het	Provinciedomein	Tillegem	bos	.	Onze	boscombi	
stond	op	de	agenda	.

	De	bus	stond	ons	op	te	wachten	en	weg	waren	we	.	We	stapten	
van	de	bus	en	de	prach3ge	kleuren	van	het	bos	zorgden	al	voor	een	
mooi	tafereel.	Met	onze	laarzen	en	rugzak	(	volgeladen	met	
loepjes,	insectenpotjes,	zakjes,…)	gingen	we	dit	prach3ge	bos	
tegemoet.	

Eerst	de	bacerijen	opladen	met	een	lekker	stuk	fruit	.	

Onze	opdracht	vandaag	was	de	verjaardag	van	‘Friedel’,	de	
eekhoorn,	in	de	kijker	te	plaatsen	.	Krak	,	haar	vriendje	wou	
haar	namelijk	verrassen	en	vroeg	ons	om	hulp.	Onze	
kinderen	aanhoorden	het	verhaal	en	zagen	dit	volop	zicen	.	
Hoe	gingen	we	te	werk	?		

Alle	kinderen	werden	in	vijf	gemengde	groepen	verdeeld	:	
pompoen,	boom,	eikeltjes,	paddenstoel	en	eekhoorntjes	.	Ieder	
groepje	ging	met	zijn	begeleider	aan	de	slag	.	Verschillende	
opdrachten	moesten	worden	uitgevoerd	.	Een	takkenparcours,	
een	boodschappenlijstje	van	herfstvruchten	samenstellen	en	deze	
dan	ook	verstoppen	als	verrassing	voor	Friedel	,	een	ke}ng	van	
herfstbladeren,	bomenspel,	enz….De	kinderen	gingen	er	voor!

Terwijl	de	opdrachten	werden	uitgevoerd	genoten	we	van	de	
herfstwind,	regendruppeldouches,	ritselende	geluiden	(	misschien	 wel	

Krak	die	ons	
volgde),	
paddenstoelen	
spocen,	
vruchten	
betasten,	…
rennen	in	een	
beekje,	
verwonderd	
zijn	over	een	
insectje	met	
heel	veel	
pootjes,	een	
herfstblad	met	
vele	kleuren	
ontdekken.	

Wat	een	
natuur.



Daar	begint	je	maag	toch	wel	van	te	
knorren	.	Inderdaad!	Lunch3jd.	Brasserie	
de	‘Trutselaar’	zece	de	deuren	wijd	voor	
ons	open	.	We	mochten	daar	ons	
lunchpakket	opeten.	Na	lunch3jd	maakten	
we	een	boswandeling	doorheen	het	bos	
en	sloten	de	dag	af	op	het	speelplein.	

De	bus	naar	onze	Smalleschool	stond	ons	
al	op	te	wachten	.	De	laarzen	met	alle	
herfstrestanten	nog	even	afschudden	en	
hop	,	de	bus	op.	

Een	leuke	dag.		De	regen	liet	ons	lachje	zeker	niet	verdwijnen.	Nog	eens	een	grote	dank	aan	opa	Marc	en	Owine	voor	
alle	hulp	.	Jullie	waren	toppie	.	Geniet	van	de	foto’s.

De	kinderen	van	de	derde	kleuterklas	en	het	eerste	leerjaar	met	hun	juffen



Het	derde	leerjaar	op	uitstap	naar	het	Volkskundemuseum

Op	donderdagnamiddag	3	oktober	trok	het	derde	leerjaar	naar	het	Volkskundemuseum	in	de	Balstraat.
Enkele	bereidwillige	ouders	en	grootouders	zorgden	voor	het	vervoer.	Hartelijk	bedankt	daarvoor!

In	 acht	 17de-eeuwse	 godshuisjes 	 bezochten	 we		
een	klasje,	schoenmakerij,	hoedenmakerij,	kuiperij,	
Vlaamse	 woonkamer,	 suikerbakkerij,	 apotheek,	
herberg,	 kleermakerij,	 tradi3oneel	 tex3el	 en	 een	
authen3ek	slaapkamerinterieur.	
Alle	 kamers	 herbergen	 een	 schat	 aan	 oude	
voorwerpen	in	authen3eke	decors.
Naast	de	museumherberg	'De	Zwarte	Kat'	vertellen	
poppen,	 decorstukken,	 rekwisieten,	 affiches,	
programma's	 en	 foto's	het	 verhaal	 van	 het	 oude	
Brugse	poppentheater	'Den	Uyl'.	
We	hadden	geen	geluk	om	Aris3de	aan	te	treffen,	
de	 levende	 zwarte	 kat	 en	 mascoce	 van	 dit	
museum.	Die	was	ons	eventjes	ontsnapt…
Maar	de	spekkenbakker	was	er	wel	en	we	konden	
vol	 verwondering	 zien	 hoe	 de	 lekkere	 lavendel-,	
munt-,	 anijs-	 en	fruitsnoepjes	werden	gemaakt	op	
de	oude	wijze.	 Natuurlijk	 moest	 er	 ook	 geproefd	
worden!

Juf	KrisWen



 



Sportnieuws

Breng	je	sportclub	naar	school
Bedankt	aan	alle	kinderen	die	in	hun	favoriete	sporcenue	naar	school	kwamen	op	woensdag	18	september.	
We	starcen	de	dag	alvast	gezond	met	een	dansje!
We	konden	in	de	klas	ook	eens	vertellen	over	onze	sport	en	toonden	onze	medailles,	bekers	en	kunstjes.
Hopelijk	heeW	iedereen	zijn	jaar	spor3ef	ingezet.	Indien	je	nog	geen	sport	beoefende	naast	school,		heb	je	
hopelijk	een	leuke	sportclub	gevonden	waar	je	je	thuis	voelt	en	waar	je	je	kan	uitleven.

Zoekertje	
Wij	zijn	op	zoek	naar	zwemmama’s	of	 papa’s	die	de	kinderen	kunnen	helpen	begeleiden	in	het	zwembad.	
Zowel	mensen	die	meegaan	om	aan	de	kant	toezicht	te	houden	als 	mensen	die	effec3ef	les	willen/	kunnen	
geven	aan	onze	kinderen.	Ook	voor	de	sportdag	die	doorgaat	op	25/6/2020	zijn	we	op	zoek	naar	mensen	die	
sport	en	 spel	 kunnen	geven	aan	 onze	kids.	 	Als 	begeleider	meegaan	 zou	 ook	supertof	 zijn.	 Bij	 interesse	
gelieve	een	mailtje	te	sturen	naar	de	turnjuf	op	het	volgende	adres:	an.vanwelsenaers@skynet.be.	Alvast	
een	dikke	merci!

Sportpagina
Voor	 heel 	wat	info	over	sport	 op	school	en	onze	naschoolse	ac3viteiten	kan	je 	steeds 	terecht	op	
onze	facebookpagina	VBS	De	Smalle	spor3nfo.	

De	sportredacWe

Loopcriterium	Brugge

Proficiat	aan	al	onze	lopers	die	deelnamen	aan	de	crossen.	De	zon	was	telkens	van	de	par3j	en	de	resultaten	
mochten	er	ook	wezen(voor	alle	gedetailleerde	uitslagen	:	zie	de	website	van	MOEV).
Proficiat	Bent	!	Hij	won	alle	4	de	wedstrijden	met	glans!
Wie	3	crossen	meedeed	mag	binnenkort	een	toffe	drinkbus	verwachten	als	beloning...

mailto:an.vanwelsenaers@skynet.be
mailto:an.vanwelsenaers@skynet.be




Zij waren jarig op......

03/09	 Meneer	Jeroen	 	30	jaar

	 Anna-Maria	Naydenova	 3	jaar
06/09	 Emmi	Dumalin	 8	jaar
	 Steffi	Keirens	 12	jaar
08/09	 Preben	Denys	 5	jaar
10/09		 Nio	Defruyt		 10	jaar
	 Marie-Lou	Pot	 5	jaar
12/09	 Anna	Vangaever	 10	jaar
13/09	 Jack	Van	de	Cappelle	 5	jaar
15/09	 Cas	Van	Ingh	 4	jaar	
16/09	 Fien	Devinck	 5	jaar
17/09	 Emery	Mus	Vercauteren	 4	jaar
18/09	 Gilles	Van	Lierde	 10	jaar

19/09	 Mieke	Cappelle	 45	jaar
20/09	 Wannes	Princen	 5	jaar
	 juf	Steffi	Mertens	 25	jaar
22/09	 Oona	De	Cuyper	 8	jaar
	 Eline	Vinck	 5	jaar
	 Milan	Hillen	 4	jaar
28/09	 Juf	An	de	Bruyne	 49	jaar
30/09	 Sander	Hillen	 8	jaar

 

02/10	 Yarne	Deschoolmeester	 8	jaar
03/10	 juf	Emmy	Janssens	 22	jaar
04/10	 Flynn	Bouve	 8	jaar
	 Yentl	Debruyne	 11	jaar
08/10	 David	Vanderschaeghe	 11	jaar
09/10	 Mathis	Verbrugge	 11	jaar
		 juf	Inge	Deschamps	 49	jaar
10/10	 Luna	Dombret	 6	jaar
	 Ella	Oppalfens	 8	jaar
12/10	 Elise	Schillewaert	 9	jaar
15/10	 Alexander	Schillewaert	 7	jaar
	 juf	Annelies	Vercoucer	 39	jaar

22/10	 Julie	Debruyne	 9	jaar
22/10	 Lae33a	Van	Der	Beken-Pasteel	 4	jaar
23/10	 Fleur	Feys	 5	jaar
24/10	 Jan3en	Gherardts 	 9	jaar
25/10	 Bram	Verbruggen	 								6	jaar	
	 Chris3ne	Van	Holm	 56	jaar

28/10	 Charles	Keereman	 3	jaar

oktober

ONZE JARIGEN

september



november

17/12	 Ward	Van	Eccelpoel	 5	jaar
18/12	 Naomi	Note	 10	jaar

19/12	 Joey	Bentein	 3	jaar
20/12	 S3en	Igodt	 9	jaar
	 Auke	Hemschoote	 7	jaar
21/12	 Estelle	Cornet	 6	jaar
	 Noémie	Floré	 4	jaar
23/12	 Eloïse	Caestecker	 6	jaar

	 Tuur	Van	Eccelpoel	 3	jaar

24/12		 Willy	ProW	 3	jaar
25/12	 Fara	Lavens	 11	jaar
	 Tijl	Rosseel 	 11	jaar
26/12	 Oona	Casteleyn	 6	jaar
	 Rani	Hemeryck	 10	jaar
27/12	 Hayley	Snauwaert	 11	jaar
29/12	 Nora	Verhoest	 4	jaar

december

Zij zijn jarig op......

01/11	 Jessé	Van	Dycke	 12	jaar
04/11	 Gilden	Micah	 11	jaar
07/11	 Céleste	Boone	 7	jaar

	 Robbe	Van	Buylaere	 3	jaar
09/11	 Jonah	Vannoote	 8	jaar

10/11	 Alicia	Van	de	Velde	 3	jaar
	 Louwis	Van	Geerteruyen	 5	jaar
12/11	 Lewis	Kaca	Knockaert	 4	jaar

13/11	 Nina	De	Grande	 3	jaar
16/11	 Mathis	Deforche	 9	jaar

	 Lauren	Dhaese	 3	jaar
	 Luis	Dhaese	 5	jaar
18/11	 Maxime	Buyse	 11	jaar
19/11	 Lily-Rose	Schorreel	 4	jaar

	 Gillian	Vanwildemeersch	 8	jaar
20/11	 Jitse	Gray	 4	jaar
	 Renée	Monteville	 4	jaar

	 Aure	Sampson	 10	jaar
21/11	 Noëlla	Naessens 	 76	jaar

	 Elizabeth	Vandepuce	 3	jaar
22/11	 David	Caes	 5	jaar
	 Alexander	De	Baets 	 7	jaar
	 Aminah	Zakhel	 4	jaar
23/11								Fay	Herssens	 11	jaar
26/11	 Cato	Vangaever	 8	jaar
27/11	 juf	Hilde	Vanquathem	 58	jaar
30/11	 Mar3ne	Snauwaert	 66	jaar

	

01/12	 Oskar	Demeulemeester	 11	jaar
	 juf	Kristl	Vervaecke	 44	jaar

05/12	 Ell	Reybrouck	 7	jaar
06/12	 Douwe	Vannoote	 6	jaar
	 Sverre	Gryp	 7	jaar
	 Jana	Roelants	 4	jaar
08/12	 Juf	Mar3ne	De	Buyser	 60	jaar
09/12	 Wout	Lavens	 9	jaar
	 juf	Anne	Timmerman	 48	jaar
14/12	 Naud	Van	Ingh	 7	jaar



Handen	op	hoop

Vrijdag	de	13de	hoeW	niet	al3jd	een	ongeluksdag	te	wezen.	Op	13	september	zaten	de	leerlingen	van	De	Smalle	
in	de	kerk	om	het	nieuwe	schooljaar	op	gang	te	
schieten.	De	kerk	is	niet	ingestort	ondanks	het	feit	
dat	de	kinderen	enigszins	rumoerig,	zeg	maar	wild,	
waren.	

De	micro	had	kuren	wat	evenmin	bevorderlijk	was	
voor	de	serene	sfeer,	welke	we	normaal	gewoon	
zijn.	Of	op	z’n	minst	mogen	verwachten	van	onze	
voorbeeldige	leerlingen.	
Het	vierde	leerjaar	had	de	dienst	voorbereid:	we	
slaan	de	handen	in	elkaar	voor	een	nieuw	
schooljaar.	

Het	ging	zodoende	over	handen.	Handen	vol	hoop:	hoop	op	een	mooi	jaar,	op	een	jaar	waarin	we	elkaar	helpen,	
hoop	op	goede	dingen,	
hoop	om	samen	door	te	
gaan,	stap	voor	stap.
Jezus	heeW	ons	dat	
getoond	gedurende	zijn	
leven.	Hij	deed	veel	met	
zijn	handen	of	hij	
vertelde	de	mensen	
verhalen	over	handen.	
Carmino	deed	het	hem	
na	met	het	verhaal	van	
de	zaaier.	Ondertussen	
brachten	de	kinderen	
tekeningen	aan	die	het	
verhaal	illustreerden.	
Juf	Lieve	had	in	haar	
vrije	3jd	zicen	
aquarellen.	De	
schilderijen	waren	
prach3g	en	een	dikke	
proficiat	waard!	



Er	werd	zaad	op	de	weg	gegooid	en	door	de	vogels	opgepikt.	Het	zaad	dat	op	de	rotsen	viel,	groeide	maar	verdorde.	
De	zaaier,	die	naar	mijn	
aanvoelen	toch	niet	al	
te	slim	was,	gooide	ook	
zaad	tussen	de	distels	
waar	het	wel	opgroeide	
maar	na	een	3jdje	
vers3kte.	Maar	in	het	
verhaal	werd	er	
gelukkig	ook	gezaaid	in	
goede	grond.	En	daar	
groeide	het	uiteraard	
voorbeeldig	op	en	
bracht	het	
honderdvoud	voort.	
Daar	hoef	je	toch	niet	
zo	zwaar	over	na	te	
denken	als	je	gaat	
zaaien,	overpeins	ik	
dan.	Ik	heb	namelijk	
van	die	momenten	
waar	er	van	alles	door	
me	heen	sluimert.	
Gelukkig	zijn	die	niet	
alleen	schaars	maar	
gaan	ze	ook	rap	over.		
Jezus	maakte	des3jds	

nog	een	opmerking:	‘Hebben	jullie	goed	geluisterd?	Er	zijn	mensen	die	mijn	woorden	snel	vergeten	en	er	zijn	er	die	
met	heel	hun	hart	luisteren.	Die	laatsten	zijn	als	zaadjes	in	goede	grond	en	zullen	mooie	dingen	doen	voor	God	en	de	
mensen.’	
Na	het	voorlezen	vertelde	Carmino	nog	eens	het	verhaal	opnieuw.	Dé	grondregel	in	het	onderwijs:	‘herhalen’	is	ook	
onze	dorpsherder	niet	vreemd.	Carmino	liet	ook	de	kinderen	zien	hoe	je	zonder	te	spreken,	met	enkel	lichaamstaal	
zaken	kan	duidelijk	maken.	Maudje	uit	de	derde	klas	was	het	gewillig	slachtoffer.	Tijdens	de	voorbeden	werden	er	
high	fives	uitgedeeeld	aan	de	leerkrachten	en	aan	zichzelf	om	elke	dag	opnieuw	flink	mee	te	werken.	
Carmino	vulde	nog	aan:	mensen	geven	elkaar	de	hand	als	begroe3ng.	Joden	zeggen	daarbij	‘sjaloom	aleichum’	en	de	
moslims	groeten	met	‘as-salam-u-alaikum’	wat	betekent:	de	vrede	zij	met	u.	Na	de	communie	vertelde	Carmino	nog:	
‘Handen	vol	hoop,	daar	willen	we	mee	verder.	Onze	handen	waar	we	veel	goede	dingen	mee	kunnen	doen:	een	
handje	toesteken,	een	handje	helpen,	een	handje	toesteken…	op	naar	een	prach3g	schooljaar!
Daar	ben	ik	in	elk	geval	reuze	benieuwd	naar!
Dank	je	wel	Carmino,	meneer	Anthony	en	juf	Lieve	voor	de	mooie	dienst.	

Meneer	Rudy

GRAAG	JULLIE	AANDACHT	:		DE	BUREN	IN	DE	SMALLESTRAAT	HEBBEN	NIET	GRAAG	

DAT	ER	FIETSEN	TEGEN	HUN	GEVEL	WORDEN	GEPLAATST.	
ONZE	DANK	OM	HIERMEE	REKENING	TE	WILLEN	HOUDEN	!



Oprechte	deelneming

Op	14	juli	2019	overleed	Susanne	Everaert,	geboren	op	19	januari	1926
weduwe	van	BasWaan	de	Jonge
Zij	is	de	mama	van	meneer	Rudy

Op	13	juli	2019	overleed	de	heer	Gabriël	Deforche,	geboren	op	22	maart	1940
	echtgenoot	van	mevrouw	Annie	Verpoort.

Hij	is	de	vader	van	Filip	en	ChrisWne	Deforche-	Dhondt

en	de	grootvader	van	Mathis	

****
Op	22	september	2019	overleed	de	heer	André	Vandekerkhove,	geboren	op	3	juni	1956

	echtgenoot	van	mevrouw	Viviane	Billiet.
Hij	is	de	vader	van	Nina	Vandekerkhove	en	James	Lanckriet

en	de	grootvader	van	Maes,	Liam	en	June

Vanwege	het	Smalleteam	onze	oprechte	deelneming	aan	deze	families

Familienieuws  ¥ µ

MANON 

werd	geboren	op	10	september	2019.

dochtertje	van	Niels	en	Sarah	Vanheerentals-Van	Nieuwenhuyse

Juf	Krista	(peuter-1e	kleuter)	is	de	trotse	oma.



De	agenda

November

Maandag	4:	 Instap	nieuwe	kleuters
Zondag	10:	 Vertrek	naar	Roemenië	voor	het	Erasmusproject	
	 (juf	Annelies,	juf	Lies,	juf	Inge	en	meneer	Rudy)
Maandag	11:	 Vrije	dag	(Wapens3lstand)
Donderdag	14:	 Grootouderfeest	voor	het	derde	kleuter
Vrijdag	15:	 Dactylo	
Zaterdag	16:	 Terug	uit	Roemenië
Zaterdag	23:	 Kinderfuif	en	oudercafé	in	het	Reigersnest

December

Donderdag	5:		 Sinterklaasfeest	op	school
Vrijdag	6:	 Dactylo	op	school
Woensdag	18:	 Oudercontact	lager
	 Openklas	bij	de	peuters
Donderdag	19:	 8.45	Eucharis3eviering	in	de	kerk
Zaterdag	20:	 Start	kerstvakan3e




