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Arrivederci	De	Smalle

Net	 geen	 43	 jaar	 geleden	 werd	 ik	 op	 een	
zaterdagochtend	 in	 juli	 door	 mijn	 vader	 van	mijn	 bed	
gelicht.	In	de	living	zat	de	Koolkerkse	dorpsherder,	Jan	
Soens,	zalig	aan	zijn	pijp	te	lurken.	Dat	kon	toen	nog.	Of	
ik	 het	 niet	 zag	 ziBen	 om	 in	 Koolkerke	 te	 komen	
werken?	 Ze	waren	op	zoek	 naar	een	 leerkracht,	 liefst	
van	het	mannelijk	geslacht,	om	het	team	te	versterken.	
Een	kleine	voorwaarde:	ik	moest	met	een	minibusje	’s	
morgens	de	 kinderen	 van	 de	 lokale	 landbouwers	 van	
hun	erf	halen	en	’s	avonds	na	schoolHjd	terugbrengen.	
GraHs,	 dat	 spreekt,	 evenwel	 met	 het	 vooruitzicht	 op	
een	 beloning	 -hopelijk	 veel	 later-	 in	 het	 hiernamaals.	
Daar	zag	ik	geen	graten	in	en	zo	begon	een	lang	verhaal	
waarvan	 ik	 nu	 het	 laatste	 hoofdstuk	 schrijf.	
Ondertussen	 ligt	 de	 pastoor	 reeds	 lang	 te	 rusten	 ‘six	
feet	 under’	 achter	 onze	 school,	 werd	 het	 busje	 tot	
schroot	 gereduceerd	en	 zijn	mijn	 toenmalige	collega’s	
al	een	Hjdje	met	pensioen.	In	al	die	jaren	heb	ik	nooit	in	
een	andere	school	gewerkt.	 Ik	 deed	er	het	tweede	en	
later	het	vijfde	leerjaar	tot	ik	 in	 1998	werd	aangesteld	
als	directeur.	 Toen	was	het	pas	echt	 van	menens.	De	
oude	nonnenschool	had	een	faceliQ	nodig	en	omdat	er	
geen	geld	voorhanden	was,	besloot	ik	het	dan	maar	zelf	
te	doen.	Goeie	verf	kost	wel	iets	maar	meestal	zijn	het	
de	 werkuren	 die	 de	 grootste	 hap	 uit	 het	 budget	
opsouperen.	Een	budget	welke	helaas	niet	voor	handen	
was.	 Negen	 jaar	 lang	 kon	 je	 me	 elke	 vakanHe	 wel	
ergens	in	een	gang	of	 klas 	aantreffen	met	een	kwast	of	
rol	in	de	hand.	
Ondertussen	kochten	wij	grond	aan,	legden	de	
speelplaatsen	aan,	planBen	bomen	en	struiken	en	
zeBen	een	mooie	speeltuin	neer.	Vele	honderden	
kinderen	konden	er	in	al	die	jaren	hun	hartje	ophalen	
en	zich	uitleven	in	de	zandtuin,	vaak	tot	wanhoop	van	
de	ouders.	Eenmaal	daarmee	klaar,	begon	ik	dan	maar	

Aan	 dit	 alles	 is	 nu	 een	 einde	 gekomen.	 Juf	
Annelies	 staat	 vanaf	 nu	 aan	 het	 roer	 van	 het	
schip.	Zij	is 	van	ons 	en	ik	heb	er	alle	vertrouwen	in	
dat	 zij	 dit	 prima	 zal	doen:	 anders	maar	 daarom	
niet	met	minder	enthousiasme.	
Wat	ik	vooral	ga	missen?	De	kinderen	die	elke	dag	
aan	mijn	been	hangen	of	me	rond	de	nek	vliegen,	
mijn	 fantasHsche	 leerkrachten,	 mijn	 keuken-	 en	
onderhoudsteam,	de	secretaressen,	mijn	collega-	
directeurs,	 mijn	 oudervereniging	 en	 ook	 Pruts	
maar	bovenal	de	rouHne	van	elke	dag.	Niet	meer	
naar	school	te	hoeven	om	kwart	over	zeven	is	een	
vooruitzicht	waar	ik	nooit	naar	heb	verlangd.	Niet	
één	dag	 kwam	 ik	 tegen	mijn	 goesHng	 werken.	Ik	
heb	 het	 geluk	 gehad	 te	 kunnen	 en	 te	 mogen	
leven	van	en	voor	mijn	hobby,	mijn	kinderdroom.
Uiteraard	 zal	 ik	 niet	 helemaal	 verdwijnen.	 Het	
schoolbestuur	 vroeg	 me	 om	 nog	 even	 als	
bouwcoördinator	 aan	de	slag	 te	blijven.	En	voor	
de	 kippen	 en	 de	 cavia	 zal	 ik	 in	 het	 weekend	
blijven	 zorgen.	Wellicht	 ga 	ik	wat	vaker	 naar	de	
Ardennen.	 	 Ik	 heb	 Annelies	 beloofd	 geen	
schoonmoeder	 te	komen	 spelen	 maar	 uiteraard	
sta	ik	alHjd	klaar	wanneer	ze	mij	om	raad	vraagt.
En	jullie,	mijn	ouders,	mijn	lezers:	het	was	een	
privilege	jullie	te	mogen	dienen!	Het	gaat	jullie	
allen	goed.	De	Smalle	is	en	blijQ	een	fantasHsche	
en	unieke	school.	Laten	we	dit	vooral	niet	
vergeten!

Lieve	groet,
Meneer	Rudy

met	bouwen	en	verbouwen:	ook	een	leuke	bezigheid.
Op	 pedagogisch	 en	 didacHsch	 vlak	 zeBe	onze	 school	
reuzenstappen.	Ik	hield	van	schrijven	en	waarom	eens	
geen	 meerjarig	 internaHonaliseringsproject	 proberen	
neer	 te	 pennen?	 Vier	 keer	 vielen	we	 in	 de	prijzen	en	
stopte	 Europa	 ons	 geld	 toe	 om	 in	 het	 buitenland	
nieuwe	 ideeën	 op	 te	 doen	 en	 om	 het	 project	 uit	 te	
werken.	 De	 leerkrachten	 trokken	 verschillende	 keren	
Europa	in.	Ons	team	groeide	op	vele	vlakken.	Ik	 leerde	
me	te	omringen	met	de	beste	leerkrachten	die	op	hun	
beurt	verantwoordelijkheid	opnamen	en	dit	nog	steeds	
doen:	gedeeld	leiderschap	stond	hoog	 in	mijn	vaandel.	
Ik	ben	nooit	een	controlerende	directeur	geweest	maar	
steeds	probeerde	 ik	 mijn	 mensen	 te	 moHveren	 voor	
ons 	 project,	 voor	 de	 te	 volgen	 weg.	 Langzaamaan	
werden	 zij	 veel	 beter	 in	 die	 materie	 dan	 ikzelf.	
Uiteraard	 werd	 ik	 ook	 meer	 dan	 gelukkig	 van	 de	
zelfontworpen	 nieuwbouw	 waarin	 de	 leerkrachten	
kansen	 kregen	 om	 te	 co-teachen.	 Met	 de	 regelmaat	
van	 de	 klok	 komen	er	 scholen	 op	 bezoek	 om	 te	 zien	
hoe	wij	 samen	werken.	Nooit	een	 leerkracht	 ontmoet	
die	hier	niet	wilde	komen	lesgeven.	



Ten	geleide

De	koning	is	dood,	leve	de	koning

Ook	in	mijn	laatste	Smak	wil	ik	nog	even	oplijsten	wat	
er	allemaal	te	lezen	valt.	Hier	gaan	we.

Even	 de	 volgende	 wetmaHgheid:	 als	 er	 iemand	
vertrekt	komt	er	alHjd	iemand	in	de	plaats.	Dat	klinkt	
logisch.	Ook	in	onze	school	veranderen	er	een	aantal	
zaken	 omwille	 van	 de	 nieuwe	situaHe:	 juf	 Annelies	
wordt	 de	 nieuwe	 directeur.	 Dat	 werd	 door	 het	
schoolbestuur	 reeds	 beslist	 in	 augustus.	 Van	 harte	
gefeliciteerd	daarvoor	en	we	duimen	voor	een	goede	
gezondheid	 en	een	 goede	nachtrust!	Allebei	zijn	 ze	
even	 belangrijk	 wil 	 je	 goed	 funcHoneren.	 Directeur	
zijn	 is 	een	 fantasHsche	 job	 wat	 er	 ook	 over	 wordt	
verteld.	En	al	zeker	in	de	Smalle.
Maar	juf	Annelies	gaf	ook	les	in	het	vierde	en	daar	zal	
meester	 Anthony	 haar	 vervangen.	 Hij	 werkte	 dit	
schooljaar	 deelHjds	in	 het	 vierde	en	 in	 het	tweede.	
Hij	verlaat	daardoor	het	tweede	leerjaar	om	vol?jds	
in	het	vierde	leerjaar	te	werken.	
In	 het	 tweede	 leerjaar	 mogen	 we	 daardoor	 een	
nieuwe	 leerkracht	introduceren:	CharloAe	Moyaert.	
Zij	 zal	 samen	 met	 juf	 Heidi 	 werken.	 Ze	 ziet	 het	
helemaal	 ziBen	 en	 ze	 kwam	 al	 eens	 een	 morgen	
meelopen.	 We	 wensen	 haar	 alle	 succes.	 In	 de	
volgende	Smak	kan	zij	zichzelf	even	voorstellen.	
Voor	de	rest	blijQ	alles	bij 	het	oude.	Gelukkig	maar.	
We	wilden	er	ook	geen	carrousel	van	maken.	

In	deze	Smak	lees	je	uiteraard	over	de	
gebeurtenissen	van	de	afgelopen	twee	maand.	De	
Sint	werd	met	de	Plopsa-limousine	naar	de	school	
gebracht.	Wie	braaf	was	kreeg	lekkers	en	wie	stout	
was	eigenlijk	ook.	Elke	klas	kreeg	speelgoed	van	de	
goedheiligman.	In	de	hoogste	klassen	educaHef	
speelgoed,	dat	spreekt.	Dank	je	wel	aan	onze	

vrienden	 van	De	 Smalle!	De	 Sint	 was	 zeer	 tevreden	
over	jullie	medewerking.	
Je	leest	ook	een	 ruim	verslag	 over	ons	project	dat	 in	
Roemenië	 van	 start	 ging.	 Juf	 Annelies,	 juf	 Lies,	 juf	
Inge	en	ikzelf	waren	er	een	week	te	gast.

De	kinderfuif	 en	 het	 oudercafé	 trokken	 wat	 minder	
volk	 maar	 toch	 was	 er	nog	 voldoende	ambiance	om	
het	volgend	jaar	nog	eens	in	te	richten.	Noteer	alvast	
in	je	agenda	(om	het	zeker	niet	te	vergeten):	zaterdag	
14	november.	Ik	zal	er	zeker	bij	zijn!
Het	grootouderfeest	was	een	toppertje:	de	Smalle	got	
talent.	 De	 juffen	 en	 de	 kleuters	 zeBen	 hun	 beste	
beentje	voor.	De	oma’s	en	opa’s	werden	die	middag	
feestelijk	verwend.	Zo	hoort	het!

Verder	kun	je	lezen	hoe	het	was	in	de	kinderboerderij,	
hoe	de	fluo-	en	voorleesweek	verliep	en	over	nieuwe	
kleuters	 die	 ons	 kwamen	 vervoegen.	 De	 vaste	
rubrieken	 zijn	 we	 evenmin	 vergeten:	 agenda,	 de	
sportpagina	 en	 de	 verjaardagskalender.	 Je	 kan	 alles	
nalezen	in	dit	nummer.
Ook	 leuk	 om	 mee	 te	 geven:	 voor	 de	 peuterklas	
kochten	 we	nieuwe	meubeltjes	 aan	 zodat	 het	 klasje		
een	 heuse	 faceliQ	 kreeg.	 De	 juffen	 en	 ook	 de	
peutertjes	zijn	heel	tevreden!
Tot	 slot	 wens	 ik	 jullie	 allen	 een	 zalig	 kersdeest	 en	
uiteraard	een	gezond	begin	van	2020!	

Meneer	Rudy



Welkom	op	de	kinderfuif	en	het	
oudercafé

Op	zaterdag	23	november	verzamelden	heel	wat	
kinderen	én	ouders	in	’t	Reigersnest	om	er	voor	de	
tweede	keer	te	fuiven.	Thema	dit	jaar	was:	emoji.	Juf	
Steffi,	juf	Lies	en	meester	Jeroen	animeerden	net	als	
vorig	jaar	de	vrolijke	bende	door	hen	danspasjes	aan	
te	leren	maar	vooral:	om	hen	een	fijne	middag	te	
bezorgen.	

Eerlijk	 is	eerlijk:	ze	kennen	er	wat	van.	 De	kinderen	
waren	door	het	dolle	heen.	Uiteraard	kregen	ze	daar	
honger	 van	 en	 moest	 de	 inwendige	 mens	 worden	
gevoed.	 Daar	 zorgde	 onze	 vereniging	 ‘de	 vrienden	
van	 de	 Smalle’	 voor.	 Frieten,	 amuses,	 frikandellen	
werden	gebakken:	hoe	vejger	hoe	prejger!

Na	verloop	van	Hjd	kwamen	ook	de	oud-leerlingen	
aansluiten.	Een	nieuwe	dj	kwam	aflossen	en	zorgde

voor	 muziek	 die	 ik	 niet	 kende.	 ‘Je	 wordt	 ouder,	
papa…’







Europe	+	Emo?ons	=	Inclusion
	Mee?ng	in	Targu-Jiu	Roemenië

De	 trip	 Koolkerke-Targu	 Jiu,	 ons	 vijfde	 Europees	
project,	 duurde	 net	 iets 	 meer	 dan	 13	 uur.	 En	 we	
mogen	 stellen	dat	 alles 	dan	nog	 redelijk	 vlot	verliep.	
Annelies,	 Lies,	 Inge	 en	 ikzelf	 mochten	 dit	 keer	 het	
project	aQrappen.	De	Flibcobus	stond	ons	achter	het	
staHon	 netjes	om	6.15u	 op	 te	wachten,	 in	 Charleroi	
gingen	we	vlot	door	de	controles	en	de	vlucht	verliep	
eveneens	 voorspoedig.	 Wanneer	 ik	 mij	 op	 een	
verloren	moment	kan	vergapen	aan	de	reeks	‘Airport’	
en	 ik	 zie	 wat	 er	 allemaal	 kan	 gebeuren	 aan	 de	
incheckbalie	van	zo’n	 low	cost	maatschappij	dan	hou	
ik	 toch	 mijn	 hart	 vast.	 In	 Charleroi	 hadden	 we	 de	
keuze	uit	drie	balies	waar	 het	 personeel	al	 heel	blij	
was	 dat	 er	 plots	 vier	 mensen	 hun	 koffer	 kwamen	
inchecken.	 Toch	 iets	 te	 doen	 deze	 morgen…	 Het	
vliegtuig	 bood	 plaats	 aan	 240	 passagiers:	 de	 helQ	
bestond	 uit	 Roemeense	 bouwvakkers	 van	 het	 type	
‘stoere	 eik	 maar	 een	 beetje	 kort	 afgezaagd’.	 De	
dames	 kletsten	 of	 lazen	 de	hele	 vlucht	 bij	 elkaar,	 ik	
had	 de	 Nedlix-serie	 ‘AQer	 Life’	 van	 en	 met	 Ricky	
Gervais	gedownload:	een	aanrader!
Omdat	 Roemenië	 niet	 tot	 de	 Schengen-groep	
behoort,	 moet	 je	 eenmaal	 voorbij	 de	 security	 nog	
eens	naar	 de	paspoortcontrole	waar	 de	 beambte	 je	
recht	 in	 de	 ogen	 aanstaart.	 Veel	 mensen	 worden	
daarbij	 ongemakkelijk,	 zelf	 staar	 ik	 gewoon	 keihard	
terug	in	de	hoop	dat	hij	eerst	gaat	lachen,	wat	helaas	
toen	 niet	 gebeurde:	 getrainde	 jongens!	 Eenmaal	 in	
Roemenië	begint	het	spel	opnieuw,	alsof	het	vliegtuig	
onderweg	 bij	 een	 eventuele	 tussenlanding	 een	
verstekeling	zou	hebben	opgepikt.	 Je	bent	welkom	in	
Roemenië	 maar	 je	 moet	 er	 precies	 ook	 geen	
gewoonte	van	maken.
In	de	hal	werden	wij	door	onze	collega’s	verwelkomd.	
Voorlopig	kennen	we	nog	niemand	maar	dat	zal	
vandaag	wel	veranderen.	Een	reusachHge	bus	stond	
ons	op	te	wachten.	Hier	gaan	we	nog	een	tukje	doen.

Helaas	stond	er	achter	het	pronkstuk	een	klein,	wit	
busje	 verdekt	 opgesteld	 van	 het	 type	 ‘Buskie	
Marokanie’.	 Niet	 alle	 koffers 	 pasten	 in	 het	
bagagegedeelte	waardoor	 ik	 achteraan	 tussen	de	
overige	 koffers	 mocht	 ziBen.	 Het	 is 	 eens	 iets	
anders…

We	hadden	nog	vijf	uur	bus	voor	de	boeg.	Snelwegen	
blijken	in	dit	gedeelte	van	het	land	onbestaand	en	dus	
wordt	er	met	een	rotvaart	langs	de	velden	en	doorheen	
de	dorpen	gesjeesd.	Geen	idee	hoe	vaak	er	hier	mensen	
worden	aangereden.	Het	landschap	is	dor	en	de	huizen	
doen	me	denken	aan	een	aflevering	uit	‘Ik	vertrek’,	
waarin	een	Hollands	gezin	meende	een	vakanHewoning	
voor	een	prikje	op	de	kop	te	hebben	geHkt	door	zich	
dergelijk	stulpje	in	the	middle	of	nowhere	én	klaar	voor	
de	sloop	te	hebben	aangeschaQ.	Die	Nederlanders	
knappen	zo’n	pandje	dan	op	waarna	ze	na	een	jaartje	-
totaal	ontredderd	en	gefrustreerd-	terug	worden	
aangetroffen	in	de	stad	waar	ze	zo	nodig	uit	weg	
moesten.	Er	is	namelijk	geen	beginnen	aan.	Langs	de	kant	
van	de	weg	zie	je	ook	tal	van	zwerponden	die	dan	nog	
eens	plots	de	straat	over	wandelen.	Als	bij	wonder	weten	
die	aanstormende	voertuigen	nog	Hjdig	te	stoppen	of	de	
arme	dieren	te	ontwijken.	Waarschijnlijk	om	schade	aan	
hun	dure	wagens	te	voorkomen.



Want	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 huizen	 tref	 je	 hier	 wel	
wagens	uit	het	betere	segment	aan.	
Halverwege	maakten	we	een	 stop	 in	een	tankstaHon.	
Mijn	 oog	 viel	 er	 op	 een	 dure	 wagen	 en	 op	 een	
zwerpond	waarvan	een	achterpoot	ooit	eens	gebroken	
was.	 Je	 mag	 raden	 hoe	 maar	 ik	 heb	 wel	 zo’n	
vermoeden.	 Bovendien	 had	 ze	waarschijnlijk	 voor	 de	
zoveelste	keer	een	nest	 gebaard.	Haar	 tepels	kwamen	
bijna	tot	de	grond.	Ze	keek	je	aan	met	een	blik	die	een	
hondenmens	 tegen	 zijn	 geweten	 schopt.	 Ik	 sloop	 de	
shop	binnen	om	wat	eetbaars 	te	zoeken:	een	croissant,	
beter	 vond	 ik	 niet.	 Terug	 naar	 buiten	 bleek	 ze,	 bij	
gebrek	aan	gulheid,	alweer	verdwenen.	Ik	zocht	samen	
met	 een	Spaanse	dierenvriend	nog	 even	 de	omgeving	
af.	 Even	 later	 deden	 Lies	 en	 Annelies	 zich	 in	 de	 bus	
tegoed	aan	de	croissant…

De	avonden	vallen	hier	vroeg.	Er	is	een	uur	verschil:	zeven	
bij	ons	is	hier	acht.	Om	vier	uur	valt	de	duisternis 	reeds	in.	
Om	 vijf	 uur	 is	het	compleet	 donker.	Het	hotel 	waar	we		
logeren	 is	 net,	 de	 kamers	 ruim.	 Nadat	 we	 incheckten	
gingen	 we	nog	 iets	 eten	 in	 de	 stad.	 Targu-Jiu	 telt	 zo’n	
80.000	inwoners.	We	bezochten	restaurant	‘AnHque’.	Een	
van	 de	 betere	 restaurants	 uit	 de	 buurt,	 zo	 werd	 ons	
verteld.	 We	 aten	 tot	 we	 naar	 buiten	 rolden.	 Een	
schoteltje	mixed-grill	was	 voor	 twee	personen	 en	koste	
40	 euro.	 Enthousiast	 begonnen	we	 eraan	 maar	 na	 een	
Hjdje	besloten	we	toch	nog	 iets	over	 te	houden	voor	de	
zwerponden	die	we	hoopten	op	onze	terugweg	tegen	te	
komen.	
We	 zager	 er	 eentje	 liggen	 op	 straat	 en	 besloten	 het	
beestje	de	avond	van	zijn	leven	te	bezorgen	met	gegrilde	
kip	en	een	restje	côte	à	l’os.	

‘Pas	op	dat	hij	niet	 bijt,’	waarschuwde	Lies,	 die	
duidelijk	 geen	 fluit	 van	 honden	 afweet.	 Het	
diertje	weet	wel	dat	zijn	toekomst	wordt	bepaald	
van	hoe	aardig	hij	tegen	de	voorbijgangers	is.	Hij	
keek	 me	 liefdevol	 en	 dankbaar	 aan	 en	 liet	 het	
zich	smaken:	onother	day	survived	in	paradise…

Morgen	 bezoeken	 we	 de	 Kindergarten	 en	
ontmoeten	we	de	burgemeester.	Vandaag	waren	
er	 verkiezingen	 in	 Roemenië.	 Hopelijk	 zat	 hij	 in	
het	winnende	kamp!

Maandag:	bezoek	aan	de	Kindergarten



De	burgemeester	zou	wat	later	zijn.	Hij	had	pas 	om	8.00u	
d i e	 mo r gen	 z i j n	 b ed	 g e z i e n	 n a	 e en	 n a ch t	
verkiezingsuitslagen	 te	 hebben	 beleefd.	 Zijn	 parHj	 had	
mede	 de	 verkiezingen	 gewonnen.	 Dus	 waren	 we	 van	
oordeel	een	wrak	te	zien	binnenschrijden.	
We	 waren	 ontvangen	 in	 de	 kleuterschool	 zoals	 de	
Roemeense	 tradiHe	 het	 voorschrijQ:	 enkele	 kinderen	 in	
typische	 klederdracht	 en	 de	 bezoekers	 bieden	 ze	 zoet	
brood	 en	 zout	 aan	 als	 teken	van	 geluk.	 De	 school	 telde	
meer	dan	 400	kleuters,	verdeeld	over	drie	gebouwen.	 In	
het	 gebouw	 dat	 wij	 bezochten	 verbleven	 280	 kleuters.	
Meer	 dan	 in	onze	 school	 dus.	 De	 school	 bleek	 dan	 ook	
populair	 in	de	stad.	We	kregen	een	geleid	bezoek	 in	alle	
klassen.	Het	viel	ons	op:	weinig	 tot	geen	materiaal.	Wel	
kon	 er	 naar	 hartenlust	worden	 gekleurd	 en	 moesten	 ze	
heel	 lang	 op	 hun	 achterste	 ziBen.	 Geen	 hoeken,	 geen	
uitdagingen.	Stoeltjes	in	de	kring	en	dat	was	het.

De	vergaderzaal	daarentegen	was	voorzien	van	alles.	Onze	
partners 	deelden	van	alles 	uit.	Wij	hadden	onze	chocolade	
nog	even	achter	de	hand	voor	morgen.	Niet	alles	 in	 één	
keer	 aanbieden!	 Carlos,	 de	 directeur	 van	 de	 Portugese	
school,	 had	 een	 koffer	 prularia	 meegebracht.	 Een	
Portugese	 vlag,	 een	 vlag	 van	 hun	 stad,	 snoep,	
kleurpotloden…	 Hij	 had	 duidelijk	 het	 magazijn	 een	 keer	
opgekuist.

Ook	 de	 Spanjaarden	 hadden	 brochures	 en	
boeken	 mee.	 Hun	 school	 bevond	 zich	 30km	
onder	Madrid,	zo	leerden	we.	
En	 dan	 kwam	de	burgemeester	met	 een	 gevolg	
van	drie	inspecteurs	de	ruimte	binnen.	Hij	kwam	
precies	 uit	 een	 doosje.	 Ik	 kon	 amper	 zijn	
nachtbraken	geloven:	onberispelijk	in	het	pak	en	
voorzien	van	zijn	feestlint.	Er	werden	toespraken	
gehouden	 en	 in	 die	15	 minuten	 dat	 hij	 bij	 ons	
was,	ging	zijn	gsm	wel	zes	keer	af.

Hij	is	een	graag	gezien	figuur.	In	zijn	vorig	leven,	
zo’n	 tweeëneenhalf	 terug,	 was	 hij	 nog	
onderwijzer	in	de	stad.	 Onderwijs	was 	dan	ook	
zijn	lang	leven.	Hij	beloofde	één	miljoen	euro	te	
spenderen	aan	de	school.	De	directeur	knikte	en	
lachte	alsof	 ze	net	de	loBo	had	gewonnen.	Dat	
bedrag	 lijkt	me	 een	 fortuin	 als	 je	weet	 dat	 je	
hier,	zo	wist	Annelies,	anderhalve	euro	neerlegt	
voor	 een	 kilo	 salami.	 Zijn	 speech	 werd	 netjes	
vertaald.	 Roemeens	 is	 geen	 taal 	 waar	 je	 zo	
eventjes	 een	 kop	 en	 een	 staart	 aan	 kan	
v a s t knopen .	 De	 mee s t e	 k l i n k e r s	 e n	
medeklinkers 	 spreken	 ze	 verkeerd	 uit	 maar	 je	
mag	er	wijselijk	niets	over	zeggen.	Ik	probeerde	
de	naam	van	de	stad	uit	te	spreken	maar	werd	
daar	steeds	weer	op	gecorrigeerd.	Ja,	zeg…
Uiteraard	mochten	we	met	zijn	allen	op	de	foto	
met	 de	 sympathieke	 burgervader.	 Hij	 had	 het	
ook	over	het	voetbalstadion	annex	atleHekpiste:	
een	 presHgeproject	welke	pas	 in	 oktober	 voor	
geopend	 werd	 verklaard.	 12.000	 zitjes.	 En	 ze	
hebben	geeneens	een	ploeg	 die	naam	waardig.	
Daar	wil	ik	toch	eens	naartoe.



Het	 onderwijssysteem	 van	Roemenië	werd	 ons	uitgelegd.	
Enfin,	de	theorie	toch	want	in	de	realiteit	ging	het	er	soms	
wel	 eens	 anders	 aan	 toe.	 Vraag	 me	 geen	 details:	 helaas	
vergeten…
Ook	 het	 project	 werd	 nog	 eens	 opgediend	 en	 de	 logo’s	
voorgesteld.	
Daarna	werd	ons	 een	 lunch	aangeboden.	 Een	 beetje	 een	
kopie	 van	 datgene	 waar	 we	 de	 avond	 daarvoor	 tegen	
gevochten	 hadden:	 vlees,	 vlees,	 en	 nog	 eens	 vlees…	
Vegetariërs	beleven	hier	harde	Hjden.
In	het	verlaten	van	het	gebouw	nam	 ik	nog	 een	foto	 van	
hoe	diezelfde	klas	er	’s	middags	uitziet.

Verplichte	rust	gedurende	twee	uren!	Geen	kind	dat	echter	
sliep…

Na	de	middag	hadden	we	een	afspraak	met	een	gids	die	ons	
de	wonderen	van	de	stad	zou	laten	zien.	Het	was	een	mama	
van	twee	kinderen	die	er	school	liepen.	Ze	hebben	het	huis	
van	 de	 overheid,	 een	 paar	 kerken	 en	 een	 park	 waar	 er	
beelden	stonden	opgesteld	van	de	beroemde	beeldhouwer	
Consta?n	Brancusi.

Het	gekke	was	dat	je	de	banken	niet	eens	mocht	
aanraken	 (mocht	 je	 dat	 al	 hebben	 gewild).	
Daarvoor	 hadden	 ze	 bij	 de	 gemeente	 twee	
suppoosten	 aangesteld	 die	 daar	 de	 godganse	
dag	 de	 toeristen	 (alleen	 wij…)	 op	 afstand	
moesten	zien	te	houden.	Als	je	zo	je	dagen	moet	
zien	 te	 vullen…	 gelukkig	 hadden	 beiden	 een	
smartphone.
Tijdens 	de	rondleiding	 nam	 ik	 wat	Hjd	 om	 een	
paar	duiven	te	voeren.	

’s 	Avonds	gingen	we	in	hetzelfde	restaurant	van	
gisteren	 nog	een	hapje	eten.	De	Portugezen	en	
de	 Spanjaarden	 wilden	 wel	 meegaan.	 De	
gesprekken	 waren	 zoals 	 steeds 	 op	 een	
avondmeeHng	meer	dan	de	moeite.	We	vroegen	
ons 	namelijk	 af	 hoe	het	kwam	dat	op	de	eerste	
meeHng	 uitgerekend	 de	 coördinator	 afwezig	
was.	 Een	schip	waarvan	de	stuurman	ontbreekt	
lijkt	me	niet	makkelijk	om	een	richHng	te	geven.	
Morgen	 gaan	 we	 het	 daar	 uitgebreid	 over	
hebben.	

The	table	of	silence



Gisteren	 bezochten	 we	 het	 sportstadion.	 Een	 prachHg	
complex	maar	amper	 te	 verantwoorden	 in	een	 stad	waar	
de	 tegenstelling	 tussen	 arm	 en	 rijk	 schrijnend	 is.	 Toch	
wordt	 er	gezorgd	 voor	elkaar,	heb	 ik	 de	 indruk.	Niet	een	
keer	 zijn	 we	 tot	 nu	 toe	 een	 bedelaar	 tegengekomen.	
Vandaag	stonden	we	in	de	lokale	krant	:	 ‘4	naHonaliteiten	
bezoeken	ons	stadion’.	Blijkbaar	is 	dit	een	primeur	voor	de	
stad	:	bezoekers	aan	het	stadion.

Dinsdag:	aan	de	slag

Deze	 morgen	 bezochten	 we	 opnieuw	 school	 nr.	 8:	
Kindergarten.	 Vandaag	werden	we	 in	 groepen	opgedeeld	
en	mochten	we	een	acHviteit	meebeleven	rond	emoHes.	Ik	
had	 Lies	 bij	 me	 waar	 ik	 kon	 op	 terugvallen.	 Lies	 werd	
onmiddellijk	 besprongen	 door	 een	 jongetje	die	 haar	 van	
ergens	moet	hebben	 gekend.	 Anders	 valt	 het	 niet	 uit	 te	
leggen.	 De	 les	 in	 de	 tweede	 kleuterklas	 werd	 frontaal	
gegeven	door	de	klasHtularis.	Twee	assistenten	zaten	 net	
achter	 de	 kring.	 Een	 jongen,	 wiens	 ouders	 doofstom	
waren,	had	het	bijzonder	moeilijk.	Hij	was	ook	twee	jaar

ouder.	Dat	mag	daar.	Hij	hoorde	wel	maar	kon	
niet	spreken.	Het	was	hem	nooit	aangeleerd.	Hij	
kon	 moeilijk	 bevaBen	 wat	 wij	 daar	 kwamen	
doen.

Het	meisje	links	op	de	foto	hielp	mee	hoewel	ze	
over	geen	enkel	diploma	beschikte.	Haar	loon	 -
geen	 idee	 hoeveel	 maar	 zeker	 geen	 vetpot-	
werd	 betaald	 door	 de	 ouders.	 De	 acHviteit	
duurde	een	half	 uur.	De	kinderen	moesten	om	
de	 beurt	 met	 een	 dobbelsteen	 rollen	 waarop	
emoHes	stonden	afgebeeld.	Daarna	moesten	ze	
deze	emoHe	(blij,	kwaad,	agressief,	…)	voor	een	
spiegel	 proberen	 na	 te	bootsen.	 Telkens	 weer	
valt	ons	op	hoe	karig	de	klassen	zijn	aangekleed	
en	 over	 hoe	 weinig	 materiaal	 de	 leerkrachten	
beschikken.	 Heel	de	Hjd	 blijven	 de	 assistenten	
achteraan.	 De	 kinderen	 hielden	 zich	 braaf	 aan	

Na	 de	 break	 trokken	we	 naar	 een	 secundaire	
school.



De	directrice,	een	harde	tante	zo	bleek	achteraf,	heeBe	ons	
welkom.	We	werden	naar	een	feestzaaltje	 gedreven	waar	
kinderen	 ons	 vergasBen	 op	 zang,	 dans	 en	 toneel.	 We	
mochten	 één	 klas	binnen	voor	 de	groepsfoto	en	 voor	we	
het	in	de	gaten	hadden	stonden	we	alweer	op	straat.	

Karin	(Estland),	Carlos	(Portugal),	de	harde	tante,	ikzelf	en	
Sina	(Kindergarten)

’s 	 Middags	 gingen	 we	 een	 hapje	 eten	 in	 een	 lokaal	
restaurant.	 Per	 persoon	 moest	 er	 3,19	 euro	 worden	
opgehoest.	 Daarvoor	 kreeg	 je	 in	 de	 plaats:	 kippensoep,	
varkensvlees	 met	 aardappelen	 en	 groenten	 of	 kip	 met	
polenta	 en	 groenten.	 Halverwege	de	 soep,	 als	 je	even	 je	
neus	 snoot,	 werd	 je	 soepkom	 weggegrist	 (waarschijnlijk	
voor	 iemand	 anders)	 en	 kwam	 het	 hoofdgerecht	 in	 de	
plaats.	Aardappelen	met	wat	kool	er	doorheen,	de	groenten	
bleken	 een	 zure	 augurk	 en	 het	 vlees	 was	 een	 stukje	
uitgebakken	 spek	 waar	 zelfs	 een	 muizenfamilie	 niet	mee	
rondkwam.	 We	 kregen	 er	 ook	 nog	 een	 glas 	 water	 bij.	
Gelukkig	 hadden	we	de	dagen	ervoor	wat	reserve	kunnen	
aanleggen.	

Daarna	 stapten	 we	 opnieuw	 richHng	 school	
waar	 we	 zouden	 beginnen	 werken	 aan	 het	
project.	Spanje	beet	de	spits	af	en	ze	gaven	een	
teampresentaHe.	Elk	om	de	beurt	vertelden	ze	
een	 stukje	over	 de	tools	die	ze	gebruiken	om	
kinderen	 met	 hun	 emoHes	 te	 leren	 omgaan.	
Inge	 was	 heel	 enthousiast	 over	 hun	 aanpak.	
Heel	wat	zaken	kende	ze	maar	ze	zag	toch	ook	
nieuwe	paden.

Een	 beetje	 lachen	 mocht.	 Zeker	 wanneer	
Cecilia	 het	 woord	 fact 	 als	 fuck	 uitsprak.	
Niemand	reageerde	maar	ik	kon	die	kans	voor	
open	 doel	maar	 moeilijk	 laten	 liggen.	 Daarna	
konden	we	weer	verder.	Portugal	kwam	aan	de	
beurt.	 Ze	 stelden	 hun	 scholencluster	 voor	
(2000	kinderen	in	twaalf	 gebouwen)	en	daarna	
mochten	 we	 proefondervindel i jk	 aan	
acHviteiten	 doen:	 in-en	 uitademen	 met	 een	
soort	bal.	Daarna	mochten	we	ruiken	aan	een	
foto	 van	 een	 bloem	 en	 uitademen	 op	 een	
gelamineerde	 tekening	 van	 een	 kaars.	
Interessant	 maar	 geen	 idee	 waar	 de	
Portugezen	heen	wilden.	De	Esten	-tot	nu	toe	0	
inbreng-	deden	mee	maar	snapten	evenmin	de	
bedoeling	van	deze	oefening.	Bovendien	 lieten	
ze	dit	blijken.	 Ik	 heb	geen	 idee	of	we	iets 	aan	
die	mensen	zullen	hebben.



Lies	 en	 Annelies	 gingen	 sporten	 in	 het	 hotel:	 op	 de	
loopband	 liepen	 ze	tot	het	water	van	het	 lijf	 liep.	 Ik	 keek	
naar	 Duits	 voetbal	 en	 begon	 daarna	 aan	 deze	 tekst.	 Om	
19.30	gingen	we	een	hapje	eten.	Dit	keer	tradiHonal	food.	Ik	
vermoed	dat	je	in	de	stad	overal	hetzelfde	eet:	mixed	grill	
met	 gepeekelde	 groenten.	 Onze	 groep	 was	aangezwollen	
met	een	lid	extra:	Karin,	de	coördinator	van	Estland.	

Achteraf	 vertelde	 Karin	 me	 dat	 ze	 een	 verschrikkelijk	
project	 achter	 de	 rug	 hadden.	 Met	 Italianen	 als	
coördinatoren.	Ik	zag	het	zo	voor	me…
Vandaag	hebben	we	een	stapje	gezet	in	de	goede	richHng.	

Genderneutraal

De	Hjd	gaat	lekker	snel	gedurende	zo’n	week.	Voor	je	er	erg	
in	hebt	 is 	er	weer	 een	 dag	 om.	 Zeker	 omdat	 het	hier	 zo	
vroeg	 donker	 is.	 Ze	hadden	 regen	 aangekondigd	 en	 regen	
hebben	 we	 gekregen.	Gelukkig	 geen	 grote	hoeveelheden.	
Vandaag	 bezochten	 we	 een	 piepklein	 schooltje:	 ‘Red	
Ridding	Hood’.	

Onderverdeeld	 in	 twee	 groepen	 (er	 waren	
maar	 twee	 klassen)	 kwam	 ik	 terecht	 in	 het	
kleinste	klasje	welke	ik	ooit	in	mijn	carrière	zag:	
een	veredelde	bezemkast	met	twaalf	 kleuters.	
We	 hadden	 medelijden	 met	 de	 juf	 die	
probeerde	de	hand	 te	 houden	 in	 de	 kleuters	
die	 duidelijk	 het	 weer	 in	 hun	 gat	 hadden.	
Eentje,	we	dachten	een	meisje	maar	het	bleek	
een	 jongetje,	 rende	 voortdurend	 in	 rondjes.	
We	gaven	hem	dan	ook	de	toepasselijke	naam	
‘Duracelletje’.	
Het	 ging	 uiteraard	 over	 emoHes.	De	kinderen	
mochten	 een	 mond	 op	 een	 voorgekleurd	
gezichtje	 plakken.	 Ondertussen	 rende	
Duracelletje	vrolijk	rond.	Het	kon	hem	allemaal	
worst	wezen.

De	akoesHek	was	dan	nog	 eens	verschrikkelijk:	
elke	dag	 barstende	koppijn	 is	hier	 je	deel.	We	
dachten	aan	Johanna.	 Achteraf	 vroeg	 ik	de	juf	
of	 ze	 hiervoor	 wel	 genoeg	 werd	 betaald.	 Ze	
bleef	 me	 het	 antwoord	 schuldig.	 Voor	 het	
tweede	 gedeelte	 hadden	 ze	 een	 goochelaar	
aangekondigd.	 Daar	 ging	 ik	 graag	 even	 voor	
ziBen.	 Alle	 kleuters	 werden	 in	 een	 zaaltje	
gebracht	waar	ze,	hoe	kon	het	anders,	weer	op	
stoeltjes 	 moesten	 ziBen.	 De	 goochelaar,	 ene	
Adi	 Olteanu,	 was	 wellicht	 nog	 niet	 zo	 lang	
geleden	 in	het	vak	 gestapt.	 Z’n	act	bestond	 in	
het	 opzeBen	 van	 een	 triesHg,	 vrolijk,	bang	 en	
kwaad	 gezicht.	 De	 aandacht	 verslapte	met	de	
minuut	en	Duracelletje	besloot	dan	maar	weer	
rondjes	te	lopen.	Daar	horen	we	nog	 later	van	
op	de	Olympische	Spelen!



Omdat	het	 tevoorschijn	 toveren	 van	 een	wit	 konijn	uit	de	
hoed	maar	uitbleef,	 leek	 zijn	 theater	 hoe	langer	hoe	meer	
op	een	slagveld.

Alle	 deelnemers	 waren	 met	 de	 smartphone	 bezig	 of	
probeerden	hun	ogen	open	te	houden.	De	man	deed	rusHg	
verder,	een	welgemeende	zeven	hiervoor,	alsof	er	niets	aan	
de	 hand	 was.	 Een	 half	 uurtje	 later	 deed	 hij	 dan	 toch	
waarvoor	 hij	 werd	 betaald.	 Hij	haalde	een	kleuter	uit	 het	
publiek,	zeBe	hem	een	kroon	op	en	stak	er	een	nepzwaard	
doorheen.	Even	meenden	we	iets	te	ruiken	uit	de	broek	van	
het	 jongetje	maar	dat	bleek,	gelukkig,	 loos	alarm.	Applaus	
van	Aurora,	de	organisator	van	dit	evenement.	De	rest	was	
al	blij	dat	ze	beleefd	alles	hadden	uitgezeten.
Het	busje	wachBe	ons	op	en	zou	ons	naar	de	plaats	
brengen	waar	we	de	lunch	achter	de	kiezen	konden	steken.	
Een	tocht	van	20	kilometer	over	hobbelige	wegen.	Door	de	
regen	zag	het	landschap	er	nog	desolater	uit	dan	het	al	was.	
Mar?n	Heylen	kon	er	zo	zijn	afleveringen	opnemen.	
Hoewel	er	ruimte	is	voor	nog	enkele	steden,	wordt	de	
‘woning’	neergezet	op	amper	een	meter	van	de	
perceelgrens.	Zo	lijkt	het	alsof	ze	aan	elkaar	werden	
geplakt.	Een	oprit	of	binnenkoer	zie	je	maar	zelden.	Meestal	
is	het	een	slijkpoel	waar	nog	eens	kippen	rondscharrelen	en	
een	hond	in	de	regen	ligt	te	slapen.	Vaak	zijn	de	woningen	
niet	meer	dan	houten	barakken.	Echt	vrolijk	werd	je	hier	
niet	van.

Vooraleer	 we	 naar	 het	 kasteel	 trokken,	
bezochten	 we	 nog	 de	 ‘Endless	 colum’	 van	
Brancusi.	 Ook	 hier	 weer	 de	 poliHe	 die	 ons	

Het	was	namelijk	 verboden	om	op	het	pleintje	
rond	 het	 kunstwerk	 te	 wandelen.	 Hoewel	 er	
buiten	onze	groep	verder	niemand	te	bekennen	
viel	en	het	 lekker	 regende,	kweet	hij	zich	toch	
van	zijn	taak.	De	endless	colum	is	wel	een	mooi	
kunstwerk.

Zoals	gezegd	werden	we	dan	tot	aan	het	kasteel	
gebracht.	Het	bleek	 een	nepkasteel	zoals 	je	er	
in	Disneyland	wel	meerdere	aantreQ.



Ook	binnen	bleek	het	net	een	ridderzaal	waar	toevallig	de	
ridders	op	jacht	waren.	Buiten	nog	4	eters	was	er	geen	kip	
te	 bespeuren.	 Of	 toch:	 in	 de	 soep.	 We	 kregen	 het	
standaardmenu:	 kippensoep	 en	 vervolgens	 koolrolletjes	
met	 gehakt	 en	 een	 aspic	 van	 kruiden	 en	 polentacake.	 Je	
weet	 wel:	 zo’n	 drilpudding.	 Ik	 dacht	 eerst	 dat	 het	
kaarsenvet	 was.	 Uit	 beleefdheid	 heb	 ik	 er	 eentje	
opgegeten.	 Het	 houdt	 je	 in	 leven	 maar	 het	 smaakt	
geenszins	naar	meer…

Na	 eerst	 nog	 enkele	 belangrijke	 beslissingen	 te	 hebben	
genomen	trokken	we	naar	het	huis	van	Brancusi.

Brancusi	was	me	er	 eentje.	Zijn	 huis	kon	 zo	 in	
Bokrijk	terecht.	Vandaar	dat	hij	verkoos	in	Parijs	
te	resideren.	Het	 verhaal	 deed	volgens	de	gids	
de	ronde	dat	hij	de	afstand	tot	in	de	lichtstad	te	
voet	 	had	afgelegd	wegens	geldgebrek.	Daar	zal	
hij	 wel	 enorme	 blaren	 van	 hebben	 gekregen.	
Gelukkig	 kende	hij	 daar	 verschillende	vrouwen	
die	 hem	 konden	 verzorgen.	 Een	 Amerikaan	
kocht	van	hem	 	 	 	 ‘l’	oiseau	d’or,’	een	metalen	
werk	welke	door	de	 douane	als 	oud	 ijzer	werd	
beschouwd	 en	 waarvoor	 de	 koper	 250	 dollar	
invoertaks	 diende	 te	 betalen.	 De	 Amerikanen	
vonden	 geen	 zak	 aan	 zijn	 werk.	 Veel	 later,	
wanneer	 algemeen	 werd	 aangenomen	 dat	
ConstanHn	 de	 grote	 vernieuwer	 was	 in	 de	
moderne	 beeldhouwkunst,	werd	 de	 vogel	 toch	
maar	mooi	doorverkocht	voor	72	miljoen	dollar.	
Helaas	 kon	 de	 schepper	 hier	 geen	 profijt	
uithalen	 wegens:	 reeds	 overleden...	 Zijn	 huis	
dus.	 Drie	 kamertjes	 met	 een	 dak.	 Daarvoor	
dienden	we	vijf	Lei	te	betalen	(een	dikke	euro…)

We	waren	 er	dan	 ook	 zo	 doorheen.	 Eerst	 een	
groepsfoto,	dat	spreekt.

Daarna	hobbelden	we	verder	tot	aan	het	
Tismana	Monastery.	We	bereikten	het	klooster	
bij	valavond.	Nou,	daar	hadden	de	zwart	
uitgedoste	nonnen	de	Hjd	van	hun	leven.	Er	
waren	werken	aan	de	gang	want	naar	het	schijnt	
waren	er	nog	heel	wat	dametjes	aanwezig	en	die	
hadden	ook	wat	ruimte	nodig.	We	zagen	er	
twee	:	een	meisje	van	rond	de	veerHg,	zo	schat	
ik.	Maar	pin	me	er	niet	op	vast	want	in	zo’n	jurk	
en	met	een	zwart	hoedje	op	valt	hun	leeQijd



moeilijk	 in	 te	 schaBen.	 Het	 tweede	 was	 al	 een	 ouder	
model,	daar	steek	ik	mijn	hand	voor	in	het	vuur.

Ons	team	besloot	een	kaarsje	te	ontsteken	 (maar	verHkte	
het	te	zeggen	waarvoor)	en	kocht	wat	souvenirs	in	de	shop	
bij	onze	twee	zusters.
Daarna	mochten	we	terug	richHng	 hotel.	Naast	de	honden	
die	her	en	der	 losliepen,	viel 	ons	oog	op	een	troep	geitjes	
die	 langs	 de	 kant	 van	 de	 weg	 stonden	 te	 wachten.	
Waarschijnlijk	om	te	worden	aangereden…

Terug	 op	de	kamer	 dacht	 ik	 nog	 even	na 	over	
een	 goeie	 Htel	 voor	 het	 stukje.	 Ik	 wil	 niet	
onbeleefd	 overkomen	 en	 zeker	 niemand	
kwetsen	 maar	 de	 Roemeense	 dames	 kun	 je	
onderverdelen	 in	 twee	categorieën:	dames	die	
je	zo	mee	 zou	 nemen,	 zoals	 de	directrice,	 die	
alweer	een	andere	oudit	aanhad,	

en	 die	dames	waarvan	 je	niet	echt	zeker	weet	
of	 het	wel	dames 	zijn:	kort	gestuikt	of	 zoals	je	
die	 wel	kent	 van	 de	 olympische	 spelen	 bij	de	
judoka’s	in	de	categorie	zwaargewichten	 of	 bij	
het	 worstelen,	 mocht	 dat	 dan	 al	 een	
olympische	 discipline	zijn.	 Ze	 kijken	 nors	voor	
zich	uit	en	droomden	lang	geleden	wellicht	van	
een	 ridder	 die	 hen	 kwam	 verlossen	 uit	 hun	
ellendig	bestaan.

Vandaar	 mijn	 Htel.	 Ik	 schat	 dat	 je	 er	 op	 een	
doordeweekse	dag	 toch	zo’n	vijQig	 tegen	het	 lijf	
loopt.	Niet	alles	is	in	dit	leven	gelijk	verdeeld…



Donderdag:	Inge	aan	zet

’s 	 Morgens	 werden	 we	 zoals	 steeds	 opgehaald	 door	 de	
leerkrachten	uit	de	school.	Het	beloofde	een	zware	dag	 te	
worden.	De	nacht	was	in	elk	geval 	al	verschrikkelijk:	veel	te	
warm	 in	 de	 kamer	 (24°),	 de	 airco	 die	 het	 niet	 deed	 en	
wanneer	je	je	raam	open	zeBe	kon	je	hem	na	Hen	minuten	
weer	 dichtdoen	 omdat	 het	 onophoudelijk	 geblaf	 van	 de	
honden	ergens	 in	 de	verte	niet	 te	 harden	was.	Om	4.00u	
reed	een	oplegger	uit	het	steegje	met	veel	gepiep	want	hij	
manoeuvreerde	 achteruit.	 Tegen	 vijf	 uur	 begint	 dan	 het	
verkeer	 voorbij	 te	denderen.	 Tjonge	wat	een	 nacht.	Maar	
goed,	je	bent	jong	en	dan	kun	je	wel	zo’n	nachtje	aan.		Mijn	
rug	deed	dan	nog	pijn	ook	maar	daar	zal	ik	nu	niet	verder	
over	uitweiden.

In	 de	 school	 nr.8	 (je	 moet	 maar	 op	 zo’n	 naam	 komen)	
mochten	we	een	acHviteit	volgen:	‘Colorful	emo>cons’.	De	
kinderen	 konden	 weer	 de	 keuze	 maken	 over	 het	
uitbeelden	 van	 gevoelens.	Kijk:	 huilen	en	 lachen	 doen	we	
allemaal	 wel	 eens.	 Dat	 valt	 nog	 te	 vaBen	 maar	 hoe	 je	
gezicht	precies	staat	wanneer	 je	bang	 of	 kwaad	bent,	 lijkt	
me	nog	niet	zo	direct	voor	de	hand.	En	universeel	lijkt	het	
me	 ook	 niet.	 Geen	 idee	 hoe	 een	 gezicht	 er	 dan	 uitziet	
eigenlijk.	Gezien	de	les,	begrijpelijk,	in	het	Roemeens	werd	
gegeven	viel 	het	 voor	ons	soms	wat	tegen.	Trouwens:	 zo	
moeilijk	 lijkt	me	het	Roemeens 	niet.	 Deze	week	 leerde	 ik	
toch	al	de	basis.	 Kafè	 is	bij 	voorbeeld	koffie	en	Thi	 is	dan	
weer	 thee.	Met	 een	 beetje	 doorzejng	 lul	 je	 in	 no	 Hme	
toch	 een	 hele	 avond	 bijeen.	Maar	 goed,	 waar	waren	 we	
gebleven.	 Met	 plasHcine	 mochten	 de	 kinderen	 de	
gezichtjes	namaken.	Dat	vonden	ze	uiteraard	heel	leuk.

Daarna	werden	we	in	de	vergaderzaal	verwacht	
waar	we	van	de	kinderen	een	cadeautje	kregen.	
Dat	leverde	deze	foto	op:

Op	 naar	 de	 volgende	 school:	 een	 basisschool	
die	 luisterde	 naar	 de	 naam	 ‘Spiru	 Haret’.	 Het	
gebouw	 was	 verschillende	 keren	 ouder	 dan	
mijn	tanden	 en	het	rook	er	muf.	Aan	de	wand	
prijkten	 de	 foto’s	 van	 oud-directeurs	 en	 ze	
gingen	 terug	 tot	 1865.	 In	 heel	die	Hjd	was	er	
nog	niet	al	te	veel	veranderd.	In	elke	klas	stond	
er	een	tegelkachel.	

De	 kinderen	 stonden	 ons	 op	 te	 wachten	 en	
hadden	 voor	 ieder	 van	 ons	 een	 Roemeens	
vlaggetje	bij	elkaar	gekleurd.	



Zo’n	26	kinderen	zaten	in	de	autobus 	te	luisteren	naar	wat	
hun	juf	 te	vertellen	had.	Zij	bleven	vijf	 jaar	bij	dezelfde	juf.	
Drie	zaten	er	al	op,	nog	twee	te	gaan.	
Een	computersysteem	om	de	resultaten	en	de	vorderingen	
bij	 te	 houden,	 hadden	 ze	 nog	 niet.	 Alles	 werd	 netjes	
genoteerd	in	het	grootboek	van	Sinterklaas.

Bij 	het	naar	buiten	gaan	voelde	ik	plots	een	selfie	opwellen:	
vooruit	dan	maar!

We	mochten	ook	een	kijkje	nemen	in	de	leraarskamer.	Daar	
troffen	we	de	nestor	aan:	een	leraar	taal	die	voor	de	foto

zowaar	zijn	hoed	afnam.	Hij	kwam	nog	elke	dag	
op	school	om	een	praatje	te	maken,	krantje	 te	
lezen	of	wat	hulp	te	bieden.	Hij	was	pas	80	jaar	
geworden…	Inge	wilde	een	foto	met	mij	ernaast.	
Geen	idee	waar	ze	daarmee	heen	wilde.

Ook	 zagen	 we	 er	 het	 nieuwste	 model	
sleutelkastje.	 Handig	 voor	 in	 de	 Smalle	 als 	de	
zoldersleutel	weer	eens	zoek	is…

Na	de	middag	stelde	Estland	hun	bijdrage	voor.	
Zij	 hebben	 gedurende	 het	 project	 enkel	
ontgoocheld.	 ’s 	 Avonds	 gingen	 ze	 liever	
zwemmen	 dan	 mee	 te	 gaan	 op	 restaurant	 en	
hun	inbreng	was	nog	 steeds	0.	Nu	moesten	 ze	
wel.	Karin,	de	directeur	las	wat	slides	voor	maar	
we	konden	ons	niet	 van	de	indruk	ontdoen	dat	
ze	 eigenlijk	 zelf	 niet	 wist	wat	 ze	 verkondigde.	
Jammer.	 Het	 zal	 me	 benieuwen	 of	 ze	 dit	 nog	
twee	jaar	 volhouden…Gelukkig	moeten	we	niet	
naar	Estland!
We	 hielden	 na	 de	 warrige	 uitleg	 een	 skype-
gesprek	 met	 Faina,	 de	 eigenlijke	 coördinator.	
Waar	 wilde	 ze	 heen	 en	 welk	 Hjdspad	 hield	 ze	
voor	 ogen.	 Belangrijke	 vragen	 met	 nog	
belangrijker	 antwoorden,	 wilden	 we	 in	 de	
toekomst	niet	met	onze	vingers	ziBen	draaien.



Het	gesprek	stelde	ons 	wat	op	het	gemak.	Inge	kwam	toen	
aan	de	beurt.	 En	zoals 	we	hadden	verwacht,	kwam	er	ook	
maar	niemand	in	de	buurt	van	wat	zij	te	vertellen	had.	Als	
zij	het	niet	wist,	wie	dan	wel?	 Inge	bezit	voldoende	know	
how	om	heel	het	project	in	haar	eentje	te	vullen.	Gemeend	
applaus	viel	haar	ten	deel.	

Net	toen	we	dachten:	eindelijk	-in	de	regen-	naar	het	hotel,	
moesten	er	nog	afspraken	worden	gemaakt.	Bij	gebrek	aan	
coördinator	 wilden	 er	 heel	 wat	 partners	 -de	 Esten	
uitgezonderd-	 het	 gesprek	 in	 handen	 nemen.	 Resultaat:	
een	 oeverloos	 gezeik	 en	 herhalingen	 tot	 je	 er	 helemaal	
tureluurs	 bij	 werd.	 Uiteindelijk	 vonden	 we	 toch	 een	
compromis.	
We	hadden	nog	anderhalf	uur	om	terug	te	wandelen	en	ons	
op	te	maken.	De	Esten	spurBen	als	eersten	het	pand	uit	en	
lieten	zich	in	de	gereedstaande	taxi	ploffen.	We	stonden	
erbij	en	keken	ernaar.	Voor	de	andere	vrienden	viel	geen	
taxi	te	bespeuren.	Enkel	volle	taxi’s	raasden	ons	voorbij.	We	
hadden	de	keuze:	wachten	en	nat	worden	of	te	voet	naar	
het	hotel	en	ook	nat	worden.	We	kozen	voor	het	laatste.	
Net	als	in	VeneHë	stonden	de	straten	vol	enorme	plassen.	

Daken	kennen	ze	wel	maar	dakgoten	moeten	er	
nog	worden	uitgevonden.	Het	water	kleBerde	zo	
naar	 beneden.	 Als	 je	 niet	uitkeek,	hoefde	 je	 je	
niet	meer	te	douchen	voor	het	feestdiner.
Heel	wat	leerkrachten	waren	ook	uitgenodigd	op	
het	afscheidsdiner,	netjes	uitgedost,	de	meesten	
in	 een	 zwart	 soireetje	 met	 mogelijkheid	 tot	
inkijk.	 Op	 tafel	werd	 er	 naar	 goede	tradiHe	de	
mixed	grill 	opgediend:	massa’s	vlees	genoeg	om	
een	half	leger	te	voeden.

Evenwel	moesten	we	nog	drie	kwarHer	wachten	
vooraleer	Kris?na,	de	directeur	met	de	beste	
wijn	zou	komen	aandraven.	Uiteraard	werden	
het	vlees	en	de	aardappelen	er	niet	warmer	op.	
Ze	zat	vast	in	het	verkeer,	zo	bleek.	De	beste	
roséwijn	was	niet	gekoeld	en	bovendien	veel	te	
zoet.	Niet	te	zuipen	dus.	Niet	erg:	we	dronken	
dan	maar	een	biertje.	Net	vooraleer	onze	groep	
dreigde	om	te	vallen	van	de	slaap	begonnen	ze	
zowaar	te	dansen.	Het	waren	van	die	Slavische	
dansen	waar	in	de	rij	hand	in	hand	rond	de	tafel	
wordt	gehost.

De	instrumentale	liedjes 	kennen	geen	begin	maar	
helaas	ook	 geen	einde.	 Ze	bleven	maar	 rondjes	
draaien	 en	 omdat	er	maar	 twee	mannen	 in	 het	
gezelschap	 waren,	 begon	 ik	 het	 slechtste	 te	
vrezen.	Carlos	deed	driQig	mee	maar	ik	wilde	op	
de	feestavond	geen	kwetsuren	oplopen	en	bleef	
maar	ziBen	hoe	vaak	ze	me	aanporden.	Lies	was	
uiteindeli jk	 de	 vri jwil l iger	 die	 ons	 land	
vertegenwoordigde.	Wanneer	ze	even	buiten	



adem	vielen,	vroeg	ik	het	woord	om	hen	te	bedanken	voor	
de	prachHge	ontvangst	en	de	fijne	organisaHe.	Tot	de	
volgende	keer,	wij	gaan	slapen!	Dat	was	mooi	aan	onze	
rekker:	er	diende	nog	taart	te	worden	gegeten	en	de	
cerHficaten	uitgereikt.	Er	werd	tevens	verwacht	dat	
iedereen	nog	een	dankwoordje	door	de	micro	sprak	waarbij	
ze	het	comité	en	eventueel	hun	moeder	bedankten	voor	al	
het	moois	welke	ons	deze	week	te	beurt	viel.	Iedereen	-de	
Esten	uitgezonderd-die	helemaal	niets	zegden-	kweet	zich	
van	zijn	taak.

Het	laatste	woord	was	voor	KrisHna 	die	zo	emoHoneel	werd	
(het	was	haar	eerste	project)	dat	ze	amper	uit	haar	woorden	
kwam.	
Het	 stukje	 taart	 werkten	 we	 ook	 maar	 naar	 binnen	 en	
daarna	gingen	we	er	-met	een	uur	vertraging-	echt	vandoor.	
De	Esten	 waren	weer	als	 eersten	 beneden	en	 keken	 of	 er	
geen	taxi	te	bespeuren	viel.	Helaas.	Ze	zouden	dan	maar	de	
benenwagen	 nemen.	 Ik	 vertelde	 ze	 dat	 ze	 naar	 links	
moesten	 terwijl	 het	 naar	 rechts	 was.	 Geen	 idee	 of	 ze	
überhaupt	 al	op	 hun	kamer	 terug	 zijn.	 Ze	moeten	 de	weg	
maar	vragen.	Wij	namen	een	taxi	die	ons	voor	vijf	euro	naar	
het	hotel	bracht…
Morgen	 om	 10	 uur	 vertrekken	 we	 met	 de	 bus	 naar	
Boekarest.	 Kunnen	 we	 nog	 een	 dagje	 de	 hoofdstad	
verkennen	en	hopelijk	is	het	droog.	

Meneer	Rudy

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



De	agenda

Januari

Maandag	6:	 Instap	nieuwe	kleuters
Vrijdag	10:	 Dactylo
Woensdag	22:	 Oudercontact	kleuter
Vrijdag	31:	 EucharisHeviering	in	de	kerk	(2de	leerjaar)

Februari

Vrijdag	7:	 Pedagogische	studiedag
Maandag	14:	 Dactylo
Donderdag	20:	 Schoolraad
Zaterdag	22:	 KrokusvakanHe	(tot	zondag	1	maart)



Met	het	derde	kleuter	A	&	B	naar	de	7	torentjes

Op	dinsdag	19/11	gingen	de	beide	derde	kleuterklassen	met	hun	juffen	naar	de	kinderboerderij,	de	7	Torentjes	te	
Assebroek.	Wat	gingen	we	daar	doen?

Onze	klassen	werden	verdeeld	om	in	de	voormiddag	ofwel	brood	
te	leren	maken	ofwel	meer	te	weten	te	komen	over	de	
plaatselijke	dieren	van	deze	kinderboerderij	m.b.v.	het	
slakkenspoor.	

Een	hele	dag	op	de	boerderij	was	voor	velen	een	héél	plezante	
dag.	Juffie	haar	klas	ging	eerst	brood	maken	en	bakken,	wij	
gingen	eerst	voor	het	slakkenspoor.

Een	beetje	uitleg:

Op	verkenning	met	‘Slakkie’,	de	slak	/	Het	slakkenspoor

We	gingen	samen	op	stap	met	‘Slakkie’,	de	slakkenhandpop	van	
de	kinderboerderij.	We	kwamen	op	ons	pad	verschillende	dieren	
tegen.	Daar	willen	we	natuurlijk	wel	iets	meer	van	weten.

Bij	elk	dier	hoorde	ook	een	zakje	waarin	er	vragen,	prenten,	weetjes	of	voel-en	luistermaterialen	aanwezig	waren.	Het	
waren	nujge	voorwerpen	die	horen	bij	een	dier.	Zo	werd	er	d.m.v.	passende	
vragen	nagegaan	wie	er	van	elk	soort	dier	iets	afwist.	Vragen	zoals	bv.	wat	heeQ	
het	paard	daar	aan	zijn	voeten	hangen?	Hoe	heet	het	mannetjeskonijn?	
Waarvoor	dienen	de	hoorns	van	de	koe?	Waarom	legt	de	boer	soms	een	vals	ei	in	
het	nest	van	de	kip,...enz.	

We	beluisterden	ook	het	verhaal	van	‘Slakkie’,	een	huisjesslak	die	op	zoek	was	
naar	een	prima	huis	om	in	te	kunnen	wonen.	Zou	dit	bij	het	paard	kunnen	zijn?	
De	koe?	De	konijnen	of	de	geitjes?	Misschien	wel	bij	de	kippen?		Neen,	bij	geen	
enkel	dier	hoorde	Slakkie	zich	thuis.	En	waarom	nog	verder	zoeken?	Ze	had	al	die	
Hjd	haar	perfecte	huisje	mee	op	haar	rug!	



Met	de	hand	brood	leren	maken	om	daarna	te	bakken	in	de	stenen	oven

In	de	broodklas	leerde	Mieke,	onze	begeleidster	ons	zien	hoe	
we	tewerk	moesten	gaan	om	brood	te	maken.	Eerst	werden	
alle	ingrediënten	die	er	nodig	waren	besproken	tot	zelf	eens	
geproefd	om	daarna	stap	voor	stap	tot	de	uitvoering	over	te	
gaan.	Meel	met	wat	zout,	lauw	water	en	gist	is	alles	wat	we	
nodig	hadden	om	zo’n	lekker	broodje	te	maken.	

Het	kneden	was	de	grootste	arbeid	die	we	daarna	moesten	
verrichten.	Dit	werd	meerdere	malen	herhaald	omdat	het	
kneedproces	erg	belangrijk	was	om	de	gist	door	heel	het	
deeg	te	vermengen.	En	of	ze	het	voelden	in	hun	
armspiertjes?		Het	was	soms	wel	eens	lasHg	maar	we	beten	

door.

Het	deegje	moest	ook	even	rusten	onder	onze	handdoek	en	tensloBe,	na	een	laatste	kneedsessie,	ging	elk	broodje	in	een	
genummerde	bakvorm,	klaar	om	gebakken	te	worden	in	de	plaatselijke	stenen	oven		aangemaakt	met	hout.

We	mochten	ook	eens	een	kijkje	gaan	nemen	in	de	plaatselijke	bakkersoven.	De	boer	was	de	bakker	van	dienst.

Wat	rook	het	daar	na	een	Hjd	zo	heerlijk!	Iedereen	mocht	zijn	eigen	broodje	met	trots	meenemen	naar	huis	om	het	daar	
lekker	op	te	eten.	En	of	het	lekker	smaakte!	

Een	hele	leuke	dag	hadden	we	daar	mogen	beleven	en	we	hadden	er	veel	van	opgestoken.

Onze	dank	gaat	daarom	ook	uit	naar	alle	ouders	en	grootouders	die	ons	naar	daar	en	ook	terug	naar	school	gebracht	
hebben.	Een	dikke	merci.

Juffen	3deA&B





Toneel:	WIT	

Dinsdag	3	december	zijn	de	kinderen	van	het1	ste	en	2	de	kleuter	A	en	B	samen	op	stap	geweest.
We	stapten	al	om	8.30	u	de	bus	op	richHng	Knokke.	De	velden	waren	WIT		en	de	zon	was	net	een	
vuurbol	die	heel	traag	naar	boven	klom!
Eenmaal	in	de	Scharpoord	mochten	we,na	even	wachten,de	zaal	betreden.
We	mochten	plaatsnemen	op	lage	bankjes	rond	het	podium.
Een	oudere	man	en	zijn	dochter	stonden	in	het	midden	bij	een	hoopje	sneeuw.	Ze	waren	triesHg	
omdat	er	te	weinig	sneeuw	was!
Ze	gingen	op	zoek	naar	meer	sneeuw.	Op	allerlei	manieren	probeerden	ze	te	achterhalen	wie	hen	kon	
helpen	bij	hun	zoektocht.
De	bij,	de	schildpad	en	de	raaf	brachten	hen	tot	bij	de	ijsbeer.
De	ijsbeer	wist	waar	er	heel	veel	sneeuw	lag!
In	een	mum	van	Hjd	werd	het	podium	omgetoverd	in	een	heus	sneeuwtapijt,waar	de	kleuters	naar	
hartenlust	mochten	ravoBen!
Blij	en	voldaan	van	het	schiBerend	toneel,	keerden	we	terug	met	de	bus	richHng	Koolkerke.
De	velden	lagen	er	niet	meer	WIT	bij	en	de	zon	stond	al	hoog	aan	de	hemel!

Juffen	van	1ste	en	2de	kleuter	A	en	B





Sintcombi	

Op	21/11	was	het	weer	zover:	
samenwerking	tussen	K3	en	L1!
Een	volledige	dag	in	thema	van	Sint,	dat	
vonden	we	top	:-)
Na	een	gezamenlijk	moment	en	het	bekijken	
van	een	‘Dag	Sinterklaas’	filmpje	werden	we	
volgens	eigen	keuze	in	groepjes	verdeeld.
We	tamponneerden	een	reuzenschoen,	
haakten	een	veter,	maakten	een	
reuzenwortel	en	een	reuzentekening	voor	
erin!	Spelen	met	playmobile,	sintboekjes	
inkijken,	een	kleurprent	inkleuren,	spelletjes	
spelen,	bouwen	met	kapla	en	een	
cijfertekening	maken	behoorden	ook	tot	de	
opHes.	De	ochtend	sloten	we	af	door	nog	
een	sindilmpje	te	bekijken.
In	de	namiddag	kwamen	we	in	de	turnzaal	
terecht	waar	we	de	knepen	van	het	klimmen	
en	klauteren	zoals	echte	pieten	onder	de	
knie	probeerden	te	krijgen	aan	de	hand	van	
een	pietenparcours!
Als	afsluiter	wisselden	de	klassen	van	juf	en	
luisterden	we	nog	naar	een	prentenboek	
rond	Sint!	Op	naar	de	volgende	combi!!!	
juffen	CharloAe,	Anne	en	Veerle	







																												Grootouderfeest	:		‘derde	kleuter	GOT	talent	’

14	november	2019	.	Grootouderfeest	stond	op	de	agenda	van	onze	twee	derde	kleuterklassen.

Een	feest	organiseren	doe	je	niet	zo	maar.	Juf	Veerle,	juf	Ann	DB	en	ikzelf		kwamen	in		de	grote	vakanHe	
samen	om	de	koppen	bij	
mekaar	te	steken.	Het	idee	:	
“derde	GOT	talent	”	was	
geboren.	Centraal	stond	
zingen,	dansen	en	bewegen	
naar	eigen	gekozen	talent.	
Onze	kleuters	van	de	derde	
kleuterklas	hebben	veel	
talentjes	en	konden	op	hun	
eigen	ongedwongen	manier	
hun	knapjes	in	de	kijker	
plaatsen.	Van	sporten	,	
vertellen,	tekenen	tot	dansen	.	

De	voorbereiding	in	onze	
klassen	was	een	thema	vol	
bruisende	energie.	We	

kwamen	samen	om	te	zingen,	te	dansen	,	rappen	,	....	

Schilderen	van	onze	grootouders	was	een	kunst	op	zich!	De	gymzaal	fleurde	volledig	op	door	prachHge	
schilderijen	gemaakt	door	onze	kleuters	.Gouden	en	zwarte	ballonen	sierden	de	weg	naar	de	gymzaal	en	
onze	klassen	.	Inderdaad	een	ware	
show	!

Vogeltjesdans,	twist,	de	‘rap’,	vele	
talenten	tonen,	jezelf	voorstellen,		
rusHge	notenkrakersuite	muziek,	
tussenstukjes	van	leuke	anekdotes	
verteld	door	onze	kleuters	maakten	het	
geheel	tot	een	mooi	feest.	Onze	
grootouders	werden	ook	eventjes	op	de	
dansvloer	gevraagd	Hjdens	de	twist	.	
SchiBerend	om	te	zien	‘	grootouder-	
kleinkind	‘	.



Tijdens	de	show	zagen	we	blije	gezichten	
van	grootouders	die	naar	hun	kleinkind	
keken	en	luisterden	.	De	max!	Alle	
grootouders	kregen	als	eindgeschenkje	
een	‘derde	kleuter	GOT	talent	–	ster’	als	
herinnering	.	Een	show	van	meer	dan	een	
dik	uur	met	als	afsluiter	de	‘	golden	
buzzer’	liep	ten	einde…Wie	kreeg	die	‘	
golden	buzzer’	uiteindelijk?	Moeten	wij	
ons	eigenlijk	die	vraag	stellen?		…
Natuurlijk	,	alle	schatjes	van	de	derde	
kleuterklas	!	Elk	met	zijn/haar	talent	!

Een	kopje	koffie	met	een	lekker	gebak	
assorHment	mocht	niet	ontbreken.	

Dank	aan	iedereen	die	deze	dag	
onvergetelijk	maakten!	Meneer	Anthony	
voor	de	muziekcompilaHe,	meneer	Thomas	
en	juf	Natasja	voor	de	foto’s	en	stagiair	
Mandy	voor	de	bediening	van	de	
muziekinstallaHe	,	juf	An	VW	om	samen	
met	ons	in	de	gymzaal	te	oefenen.

De	kleuters	van	de	derde	kleuterklassen	en	
hun	juffen



Hij	komt,	Hij	komt	….
Op	5	december	was	het	dan	zover!

Samen	met	al	de	kleuters	maakten	we	er	een	fijne	sintdag	van!

Die	begon	reeds	in	de	voormiddag	in	het	sprookjeshuis	met	
een	poppenkastvoorstelling:	“	een	spook	in	het	kasteel	van	
Sint”.	Gelukkig	bleek	het	om	grapjespiet	te	gaan	;-).

Na	de	voorstelling	werd	iedereen	verdeeld	in	groepjes	en	
mochten	we	spelen	in	een	andere	klas.	Dat	was	leuk!		Zo	
belandden	sommigen	in	de	klas	van	hun	broer	of	zus.	

Na	de	middag	was	het	dan	zover:	Sinterklaas	en	zijn	zwarte	
piet	arriveerden!	Waw	en	hoe?!											Met	een	sjieke	
limousine	reden	ze	de	speelplaats	op!

	Als	afsluiter	kwam	Sinterklaas	in	klas	op	bezoek.	Het	2de	en	
3d	kleuter	hadden	heel	wat	vragen	voorbereid	en	bij	het	1ste	
kleuter	hebben		heel	wat	kindjes	hun	tut	afgegeven.	

Als	beloning	voor	ons	‘braaf	zijn’	en	het	zingen	van	een	lied	

kregen	we	heel	wat	pakjes!

Tot	volgend	jaar	Sint	en	Piet!

Vele	sintgroetjes	de	juffen



	Instapdag	nieuwe	vriendjes

	Op	4	november	kregen	we	in	ons	klasje	4	nieuwe	vriendjes	bij.	Annabelle,	Jack,	JulieAe,	Lieven.	Onze	nieuwe	
kleuters	zijn	al	goed	op	hun	
gemak	in	ons	klasje.	

Ons	klasje	kreeg	ook	heel	wat	
nieuwe	meubeltjes.	Zo	zijn	
we	helemaal	klaar	om	onze	
instappertjes	van	6	januari	
met	open	armen	te	
ontvangen.
Ook	onze	kleuters	zien	uit	
naar	de	komst	van	hun	
nieuwe	speelkameraadjes.
Welkom	in	onze	klas!

	
juf	Lies	en	juf	Krista



Fluofiësta

In	het	kader	van	veiligheid	in	het	verkeer,	hielden	we	voor	de	tweede	maal	op	onze	school	een	fluoweek.	We	
starBen	de	week	met	een	wandeling.	Daarna	kreeg	iedere	klas	van	de	lager	school	een	mascoBe	om	gedurende	de	
week	te	versieren	en	een	leuke	naam	voor	te	bedenken.	Zo	werkte	iedere	klas	ook	individueel	rond	hetzelfde	
thema.	Op	het	eind	van	de	week	werden		onze	mascoBes	met	veel	show	aan	elkaar	voorgesteld	op	de	catwalk.	
Wat	een	prachHg	resultaat!
Ook	werden	heel	wat	fietsacHviteiten	gedaan.	Meester	op	de	fiets	kwam	langs	en	de	dode	hoek	werd	ook	onder	de	
loep	genomen	door	het	6e	leerjaar.		De	kleuters	bestudeerden	de	fiets	en	deden	een	parcours.	Zij	maakten	een	
lange	slinger	van	fluomannetjes	die	we	dan	aan	de	ingang	van	de	school	tentoon	stelden.	
Nu	zijn	we	allen	klaar	voor	de	donkere	dagen	die	eraan	komen.	Als	je	met	de	fiets	of	te	voet	naar	school	komt,	
vergeet	dan	je	fluojas	en	je	helm	niet	aan	te	doen	en	tevens	je	lichten	aan	te	steken.	

Oproep

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	effecHef	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!

Juf	An

Sportnieuws



Een	bezoek	aan	de	American	games

Met	het	vijfde	gingen	we	op	sportuitstap	naar	de	sportzaal	van	de	Koude	Keuken.	Daar	konden	we	enkele	Amerikaanse	
sporten		uitproberen.	Toen	we	aankwamen,	stond	de	sportzaal	al	klaar	met	allerhande	leuke	sporten.	

Zo	was	er	een	baseballkasteel	waar	je	een	mep	kon	geven	op	automaHsch	afgevuurde	ballen.	Gelukkig	gebeurde	dit	in	
een	afgeschermde	ruimte	waardoor	niemand	met	een	blauw	oog	huiswaarts	ging.	
Ook	konden	we	onze	werpsnelheid	meten	in	km/u.	Er	zat	duidelijk	heel	wat	talent	in	onze	groep.	Lennert	gooide	bijna	
het	dagrecord	aan	diggelen.	

Er	waren	nog	heel	wat		leuke	Amerikaanse	sporten	(teveel	om	op	te	noemen).	De	vijfdes	deden	het	voortreffelijk.	Het	is	
dan	ook	tof	om	met	zo’n	enthousiaste	sportgroep	op	uitstap	te	gaan.	Graag	willen	we	ook	nog	de	ouders	bedanken	voor	
het	voeren	van	en	naar	en	het	begeleiden	Hjdens	de	namiddag.
Hieronder	nog	wat	sfeerbeelden…



De	voorleesweek	in	De	Smalle

‘Scholen	waar	ze	toplezertjes	vormen’,	de	Htel	op	de	voorpagina	van	een	Vlaamse	krant	sprak	me	aan.	Kan	‘De	
Smalle’	met	zijn	leesbeleid	ook	deel	uitmaken	van	deze	scholen?	Misschien	wel.	In	elk	geval	nemen	we	toch	heel	wat	
iniHaHeven	om	goede	lezertjes	te	vormen,	zoals	
deelnemen	aan	de	voorleesweek.	Onder	dit	arHkel	kan	
je	enkele	enthousiaste	reacHes	van	leerlingen	lezen.	
Niet	enkel	de	leerlingen	genoten,	ook	de	leerkrachten	
vonden	het	een	toffe	week!

De	voorbije	weken	kon	je	geen	krant	openslaan	of	er	
stonden	arHkels	in	over	lezen.	Vaak	ging	het	over	de	
gebrekkige	kennis	van	de	leerlingen	in	Vlaanderen.	Het	
arHkel	over	de	toplezertjes	vond	ik	leuk	vanwege	de	
posiHeve	insteek.	Op	onze	school	vinden	we	lezen	al	
alHjd	belangrijk.	We	hebben	dan	ook	steeds	ingezet	op	
lezen.	Er	waren	elk	jaar	vele	iniHaHeven	en	ons	
(twee)wekelijks	bibliotheekbezoek	is	al	lang	een	goede	
gewoonte.

Sinds	vorig	jaar	hebben	we,	als	school,	ook	een	leesbeleid	
opgesteld.	We	wilden	als	school	van	lezen	een	prioriteit	maken	
en	dat	deden	we	ook.

Tijdens	de	voorleesweek	genoten	de	kinderen	enorm	van	het	
voorlezen,	bovendien	sHmuleert	het	hun	taalontwikkeling.	Bij	
ons	op	school	wordt	er	zowel	in	het	kleuter	als	in	het	lager	
voorgelezen.
In	het	begin	van	het	schooljaar	maakten	jullie	kennis	met	ons	
project	‘kwarHermakers’.	De	leerlingen	lezen	elke	dag	minstens	
1	kwarHer	op	school.	Sommige	ouders	sprongen	mee	op	de	kar	
en	lieten	hun	oogappels	ook	thuis	nog	een	kwarHer	lezen.	

We	zijn	ervan	overtuigd	dat	de	leerwinst	die	we	boeken	bij	onze	
leerlingen,	groot	is.	We	merken	nu	reeds	een	sHjging	in	de	leesmoHvaHe	van	onze	leerlingen.	Zo	vinden	ze	over	het	
algemeen	meer	plezier	in	het	lezen.	Dit	versterkt	onze	moHvaHe	om	verder	in	te	zeBen	op	lezen.	We	willen	ook	graag	
goede	en	enthousiaste	lezertjes	afleveren.	

Meneer	Thomas

Enkele	reacHes	van	de	leerlingen	over	de	voorleesweek:

Milo	(derde	leerjaar)
Meester	Jeroen	kwam	in	onze	klas	lezen.	Dat	was	leuk.	Het	
verhaal	was	grappig.

Emma	(derde	leerjaar)
Ik	vond	het	zeer	tof	dat	er	een	keer	een	meester	kwam	
voorlezen.	

Fabrice	(tweede	leerjaar)
Juf	Annelies	nam	‘het	grote	sinterklaasboek’	mee	om	uit	
voor	te	lezen.	Er	stonden	ook	liedjes	in	en	we	mochten	
meezingen.	

Stan	(vijfde	leerjaar)
Juf	Heidi	las	een	verhaal	voor	over	een	heel	stout	kindje.	Ik	vond	het	heel	grappig.	Er	zat	spaghej	in	de	neus	van	het	
meisje.	Ik	zou	meer	willen	horen.

Lennert	(vijfde	leerjaar)
Ik	had	juf	Heidi	al	lang	niet	meer	gezien.	Het	was	tof	om	haar	nog	eens	terug	te	zien.	Ze	kan	zo	mooi	vertellen.



Geld	inzamelen	voor	Cunina

Zoals	elk	jaar	namen	we	met	het	zesde	leerjaar	de	
verantwoordelijkheid	om	de	missiekermis	te	organiseren.	

Ten	voordele	van	het	Cuninaproject	zamelden	we	geld	in	en	
dit	op	een	leuke	manier.	Het	was	tof	om	te	zien	dat	na	al	die	
jaren,	de	missiekermis	een	leuke	tradiHe	is	geworden	in	De	
Smalle.		Iedereen	kijkt	telkens	al	op	voorhand	uit	naar	de	
leuke	kermis.	

Alle	leerjaren	van	het	lager	kwamen	dan	ook	enthousiast	
bonnetjes	kopen	voor	een	uur	plezier	bij	de	verschillende	
kermisstandjes.	Ook	in	het	kleuter	deden	ze	mee	door	
pannenkoeken	te	kopen.	

	
De	kermis	zelf	was	opnieuw	een	succes.	Onder	
andere	een	spookhuis,	escaperoom,	
voetbalpleintje,	schietkraam,	worstelhoek	en	
beautysalon	zijn	nog	maar	enkele	voorbeelden	
van	wat	er	te	vinden	was.	

Ook	nog	eens	een	pluim	voor	onze	zesdes	die	
volledig	zelfstandig	een	acHviteit	bedachten.	Ze	
namen	ook	zelf	materiaal	mee	van	thuis	en	
bouwden	op	de	dag	zelf	ook	helemaal	alleen	hun	
stand	op	Hjdens	de	opzet.	Om	eerlijk	te	zijn,	ze	
waren	zodanig	goed	bezig	dat	juf	Steffi	en	ik	ons	
een	beetje	werkloos	voelden.		
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Na	een	lange	dag	vol	plezier	mogen	we	natuurlijk	ook	de	opbrengst	niet	vergeten.	We	zamelden	maar	liefst		538,61	
euro	in	euro	in!
Bedankt	aan	iedereen	om	van	deze	dag	weer	een	mooie	en	winstgevende	dag	te	maken	voor	het	goede	doel.	
	

Meester	Jeroen



Zij zijn jarig op......

02/01	 Timon Bout	 10 jaar
	 Helena Bossuyt	 8 jaar
03/01	 Milo Defruyt	 9 jaar
	 Rune Van Neste	 12 jaar
	 Thibe Van Neste	 12 jaar
04/01	 Edouard Colpaert	 7 jaar
06/01	 Stan Goethals	 5 jaar
	 Oliver Lampaert	 5 jaar
08/01	 Mr Rudy	 65jaar
10/01	 Maike Van Tuyckom	 9 jaar
	 Kaylie Verriest	 7 jaar
13/01	 Zaya Van Liefferinge	 9 jaar
15/01	 Manon Bertiaux	 9 jaar

18/01	 Ella Boone	 10 jaar

20/01	 juf Lies Boone	 23 jaar
22/01	 Milla Depiere	 10 jaar
	 juf Heidi	 42 jaar
23/01	 Thibo Miny	 7 jaar
24/01	 Anja Van Holm	 47 jaar
	 Aran De Stecker	 7 jaar

28/01	 Cindy Liu	 8 jaar
29/01	 Rhube Fleurbaey	 8 jaar
31/01	 Jarne Maes	 11 jaar

	

	

 
	 	

01/02	 Xander Debruyne	 10 jaar
04/02	 Lasse Gryp	 5 jaar
05/02	 Lieze Van De Keere	 10 jaar
	 Victor Van Der Beken-Pasteel 7 jaar
06/02	 Amber Lambert	 11 jaar
07/02	 juf Ria	 61 jaar
09/02	 Bent Declerck	 10 jaar
13/02	 Hanne Van Buylaere	 5 jaar
14/02	 Seppe Catry	 12 jaar
	 Mathieu Van Tieghem	 11 jaar
	 Amber Verhoest	 8 jaar

	 juf Lies Beernaert	 33 jaar

januari

februari

ONZE JARIGEN



26/02	 Guillaume De Clercq	  7 jaar
	 Alexander Renard	 11 jaar
27/02	 Bo Van Dycke	 11 jaar

	 Thiano Gevaert Van Tongerloo 	 4 jaar
28/02	 Lennert Ongenae	 12 jaar
29/02	 Aren Sampson	 8 jaar

15/02	 Mila Bondarenko	 9 jaar
	 Fien Morlion	 5 jaar

16/02	 Victor De Branbandere	 3 jaar

	 Amalia De Cloedt	 3 jaar

17/02	 Louis Feys	 3 jaar
18/02	 Lewis Snauwaert	 7 jaar
20/02	 Aster Dobbelaere	 8 jaar
22/02	 de Santana Maurice	 4 jaar

	 juf Charlotte De Clercq	 21 jaar
23/02	 Marie De Burghgraeve	 9 jaar

	 Amalia Verriest	 3 jaar
24/02	 Len Goethals	 10 jaar
	 Liam Hillen	 7 jaar



Familienieuws  ¥ µ

GEORGES 

werd	geboren	op	22	november	2019.

zoontje	van	Tim	Vanheerentals	&	Gaëlle	Bert
Broertje	van	Ralph

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

EMMELINE

werd	geboren	op	11	oktober	2019

Dochtertje	van	Bram	&	Nele	Cappan	-	Brabant
Zusje	van	Oliver

kleinkindje	van	Carla	(opvang)

Oprechte	deelneming

Op	28	november	2019	overleed	Mevrouw	LiseAe	Clevers,	echtgenote	van	de	heer	Robert	Verriest,	
geboren	op	30	mei	1955

Zij	is	de	oma	van	Kenzo	en	Kaylie	Verriest
***

Vanwege	het	Smalleteam	onze	oprechte	deelneming	aan	deze	families
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