k
a
m
S
e
D
Sinterklaas in De

Smalle!

IN DEZE S
MAK:
* Intrede van
de Sint
* Aﬃche we
dstrijd verke
ersweek
* Voorleesw
eek
* Techniekpro
e:es in het v
ierde

Kerst 2020
Al 23 jaar jouw
favoriete magazine!

2020...
Een jaar dat ongetwijfeld de geschiedenisboeken haalt en bij iedereen heel wat hee? losgemaakt.
Na de krokusvakanDe verspreidde covid-19 zich als een olievlek onder de bevolking. Waar het
aanvankelijk door poliDci werd benoemd als ‘een griepvirus’ dat geen speciale maatregelen vergde,
bleek 2 weken na terugkeer van duizenden vakanDegangers uit de skigebieden totaal onderschat.
Men trachOe superverspreiders in kaart te brengen, onbegonnen werk en ondertussen weten we
allen beter. Dit virus valt niet zomaar te temmen.
En zo werd vrijdag 13 maart 2020 een echte vrijdag de derDende! Een lockdown werd afgekondigd
voor het ganse land en ook onze schoolpoort moest onherroepelijk dicht.
Wat aanvankelijk voor de kinderen aanvoelde als een extra lange vakanDe, veranderde na een poosje
naar gemis van klasgenootjes, vriendjes, school, … . Nergens kon en mocht je nog naartoe. Iedereen
moest ‘in zijn kot’ blijven. Vriendjes mochten niet meer uitgenodigd worden, speeltuinen werden
met poliDelint afgesloten, zelfs ziOen op een bankje langs het wandelpad: verboden! Iedereen moest
in zijn bubbel blijven en mocht zich enkel nog verplaatsen binnen de driehoek werk, boodschappen
en thuis. Ouders werden gebombardeerd tot telewerken én de zorg voor kinderen in huis, geen
ideale situaDe. De kinderen naar oma en opa brengen was al helemaal uit den boze, zij werden
immers bestempeld als meest kwetsbaren voor het virus.
Een lege speelplaats, sDlle klaslokalen en dat midden in het schooljaar… een surrealisDsche ervaring!
We misten onze leerlingen enorm maar bleven niet bij de pakken ziOen. Via onze Facebook
klaspagina’s posOen we regelmaDg boodschappen en challenges, alle leerkrachten hielden op-destoep-bezoekjes, … . Zo trachOen we het contact met de school ten allen Djde warm te houden.
Verbondenheid, ook in Djden van afstand, vinden wij als school immers heel belangrijk.
Meneer Anthony, onze ICT-leerkracht, rolde een online pla]orm uit waardoor we de lessen online
konden verder zeOen. En toch, hoe goed elke leerling zijn best ook deed, niets kan op tegen het live
lesgeven in de klas en de contacten in de klas en op school. We waren dan ook enorm blij met het
nieuws -dat we net als jullie in de media moesten vernemen- dat we de leerlingen in juni in
mondjesmaat mochten terughalen naar school. Zo konden ze samen met hun leerkracht het
ongewone schooljaar 2019-2020 alsnog in hun klasbubbel afsluiten.
Ondertussen is er al veel over gezegd en geschreven en staan we aan de vooravond van de
kerstvakanDe. Een vakanDe van vieren en samenkomen met familie en vrienden als rode draad. Het
zal dit jaar een keertje anders moeten en ook dat overleven we heus wel! Laat deze gezellige
eindejaarsperiode niet overschaduwen door de gedachte wat niet mag, maar verleg je focus op wat
wel kan. Laten we vooral posiDef denken, elk nadeel hee? zo zijn voordeel…
Ik wens jullie alvast een ﬁjne kerstvakanDe en het allerbeste in het nieuwe jaar met bovenal een
goede gezondheid! Laat de champagnekurken maar rijkelijk knallen, na zo’n hecDsch jaar hee?
iedereen dit wel verdiend!
Annelies Vercou0er
Directeur De Smalle

De agenda
Januari
20 oudercontact kleuters
22 pedagogische studiedag
Februari
1 vrije dag

Stagiair in het secretariaat

Hallo, ik ben Thibo en woon in Koolkerke.
Ik ben 17 jaar en studeer business support aan het KTA te Brugge. Mijn lagere
school heb ik afgerond in de smalle.
In mijn vrije Djd ga ik graag op stap met mijn vrienden. Mijn hobby is voetbal.

Ik speel voetbal bij Dosko Sint-Kruis, hier ben ik ook trainer.

Ik vind het heel ﬁjn om mijn stage te doen in de school waar ik opgegroeid
ben.
Thibo Vandenbroecke

Zelfzorg begint in de kleuterklas
Ik ben zo trots op alle jongens en
meisjes van het lager. Terwijl
Corona hoogDj viert,
eenzaamheid de kop op steekt en
er verborgen zorgen zijn in vele
gezinnen, halen onze leerlingen
zelf de stress af van lasDge
situaDes.
LasDge situaDes zijn er gewoon, je
kan die niet wegtoveren. Hoe je
er mee omgaat, da’s een andere
zaak.
En beginnend in het eerste
leerjaar, oefenen kinderen zich in
‘ABC, ik doe mee’. Deze techniek werd in vorm
gegoten door de wijze Belgische Marina Riemslag.
Ik ben absoluut FAN! Omdat ik er heilig van
overtuigd ben dat zelfzorg begint in de
kleuterklas. En deze techniek is voor jong en oud!
In de FB pagina’s van elke lagere klas plaats ik de
link naar de ﬁlmpjes zodat kinderen hun ouders
bij de hand kunnen nemen om stressvolle
situaDes van hun emoDonele lading te ontdoen.
Ook voor de kleuterklas zijn juf Lies Beernaert en

ikzelf aan het brainstormen om handige
rusOechniekjes te ontwikkelen.
Het leven is nooit onbezorgd geweest, begrijp me
goed. Toch lijkt het steeds complexer te worden.
Complexer voor ons en niet in het minst voor onze
kleine wereldwonderen. Ze moeten kunnen
omgaan met stress, falen, verandering, verdriet,…
En is het dan niet ongelooﬂijk dat ze zichzelf hierbij
kunnen helpen. Jong geleerd, is oud gedaan.
We werkten uitvoerig rond gevoelens in het eerste
trimester in de SEL-klas (sociaal emoDoneel leren).

Taal hebben voor gevoelens is belangrijk om explicieter te kunnen uitleggen wat er in je omgaat. En zo
kan je ook passender geholpen worden. Ervaren hoe jij reageert als je boos of verdrieDg bent, gee? je
inzicht in jezelf. In de schoenen van de ander kunnen staan, laat je ervaren dat ieder de wereld op zijn
manier bekijkt vanuit de persoonlijke bagage die hij meedraagt. Boeiend!
Gelukkig zijn de ouders van onze Smallekinderen helemaal mee in het verhaal van groeien in
LeeBalenten. Elk kind is zoveel meer dan 79% voor taal en 73% voor rekenen. Daar zijn we het in elke
geval over eens.
Juf Inge

Eventjes meeneuzen in Krullenbol met het derde kleuter
Aan het begin van het schooljaar kregen we een nieuwe methode in het kleuter met betrekking tot het
voorbereidend schrijven...Krullenbol!
Krullenbol brengt kinderen op een speelse wijze in contact met schrijfpatronen.
We starten bij de grove motoriek: grootste bewegingen op de speelplaats met het eigen lichaam of
met krijt, op grote tekenbladen,...
Om dan over te schakelen naar de meer ﬁjnere motoriek: op kleiner blad werken met bv tape, de
oefenblaadjes uit de werkmap,...
De bijhorende liedjes en versjes geven het geheel net dat Dkkeltje meer!
Zowel de kids als de juﬀen zijn fan!
Juﬀen van het derde kleuter

Verkeersweek
De aﬃchewedstrijd van onze verkeersweek werd met een week verlengd aangezien we een extra weekje
vakanDe hadden.
Hieronder vinden jullie de 2 winnaars van deze acDe. Binnenkort zullen jullie deze ook kunnen
bewonderen aan de ingangen van onze school. 1 aan de kleuteringang en 1 aan de grote poort.
De winnaar van het kleuter: 3KA

De winnaar van het lager: L5

Bedankt voor de inzendingen en het vele werk! Alsook voor jullie inzet om de ﬂuo’s aan te doen. We
kunnen er niet genoeg op hameren dat “gezien worden in het verkeer” super belangrijk is. We willen
allemaal dat onze kinderen veilig van en naar school gaan. We kijken al uit naar onze volgende acDe J
Het verkeersteam uit de Smalle is aan het plannen ;)
Juf An, juf Johanna en juf Soﬁe

TechniekproeMes in het vierde
In ons werothema ‘het klimaat’ stonden we ook even sDl bij luchtdruk. Samen met de hele klas
verdiepten we ons in wat dat nu eigenlijk is. Waar drukt die lucht dan? Is die er alDjd? Kan je die
voelen? Om te bewijzen dat lucht niet zomaar ‘niets’ is, deden we enkele experimenten. Zo
kwamen we tot de conclusie dat die lucht meer drukt dan je eigenlijk denkt…
Wil je een proe:e thuis proberen en zien dan de lucht echt wel drukt?
Volg dan dit stappenplan:
Stap 1: Vul een glas water tot aan de rand.
Stap 2: Leg er een (hard) kartonnetje op. Zorg dat het perfect aansluit op de rand.
Stap 3: Leg je hand op het kartonnetje, zodat het niet kan verschuiven.
Stap 4: Draai het glas om, hou de druk op het kartonnetje.
Stap 5: Laat het kartonnetje los… Kijk wat er gebeurt… Ongelooﬂijk toch?
Meneer Anthony

De intrede van Sinterklaas
We hoorden in het eerste leerjaar dat Sinterklaas een groot probleem had. ‘Slechtweervandaag’
had haar voet omgeslaan en kon Sinterklaas niet brengen naar school. We vroegen aan Emile of hij
niet kon zorgen voor een vervangpaard, zodat Sinterklaas toch op bezoek kon komen. En ja hoor,
het mocht van zijn mama! Dankjewel!
Op vrijdag 4 december was het dan eindelijk zo ver! We starOen de dag met heel veel wind, maar
Sinterklaas maakte zijn intrede samen met het paardje op de speelplaats. Waauw! Het paard werd
ontzeOend mooi aangekleed. Hij kreeg leuke rode oorkapjes en was zelfs helemaal in ﬂuo gekleed.
Veiligheid voorop!
Alle wimpeltjes werden boven gehaald en we zagen alleen maar blije gezichten. Ook Piet was van
de parDj. Na het gooien van enkele heerlijke snoepjes en het zingen van enkele Sinterklaasliedjes,
ging het paard terug weg en kon Sinterklaas een kort bezoekje brengen aan de klassen. We zongen
liedjes, zeiden versjes op, lachten met Piet, snoepten van de lekkere chocolade en picknicken en
deden alle prachDge pakjes open. Bedankt Sint voor dat alles! Het is weer mooi geweest! Tot
volgend jaar!
Juf Soﬁe

Sinthoekenwerk in het tweede leerjaar
Het was in de weken voor Sint een gezellige drukte in de klas
Elke namiddag zeOen we een heus hoekenwerk op poten in de klas. In elke hoek konden de kinderen zo
een andere ervaring opdoen en andere vaardigheden oefenen. Elke dag probeerden ze een drietal
hoeken uit. Wat er in de hoeken zoal te beleven viel?
- Een brief schrijven naar de Sint.
- Een opdracht bouwen met lego en er zelf een foto van nemen.
- Winkelen in de klaswinkel en gepast betalen, de winkelier leerde met de rekenmachine werken
om het correcte bedrag te controleren.
- Speelgoed dat uit elkaar was gehaald opnieuw herstellen en hiervoor de juiste gereedschappen
zoeken in de gereedschapskoﬀer (dankjewel aan de mama’s en papa’s die hun materiaal
uitleenden!)
- Via een app liedjes maken door te experimenteren met verschillende ritmes. Hierbij ook zelf het
stappenplan volgen om de juiste website op te starten.
- Sintganzenbord spelen.
- Speelgoed sorteren volgens een zelsepaald criterium.
- Experimenteren met vijzen, bouten, moeren, nagels,…. en hamers, schroevendraaiers,
moersleutels,… .
Geniet mee van de foto’s!
Juf Heidi

Apotheker
Angelique Mattheeuws
Brugse Steenweg 200
8000 Brugge - Koolkerke
Tel. 050 33 01 39
Openingsuren
09u00 tot 12u30
14u00 tot 18u30
zaterdagnamiddag gesloten

Plezier in taal: nieuwe taalmethode Talent
We vroegen ons af hoe we als school nog meer kunnen inzeOen op lezen en taal in al z’n domeinen.
Door het kwarDerlezen op school zeOen we extra in op het technisch lezen en de leesmoDvaDe. Ook
een nieuwe taalmethode was meer dan nodig om zo onder andere meer plezier in taal te creëren bij de
kinderen. We kozen voor een nieuwe taalmethode ‘Talent’ die we dankzij de gulle sponsoring van ons
oudercomité Vrienden van De Smalle aankochten.
In deze nieuwe taalmethode zijn de domeinen luisteren, spreken, lezen en schrijven in elkaar verweven.
Ze worden niet meer als apart beschouwd. Deze 4 domeinen komen evenwichDg samen in
taalvaardigheidslessen.
Elk thema is uitgewerkt in een hele rijke context. Alle lessen, teksten, oefeningen, woordenschat, …
hangen samen binnen een bepaald onderwerp. Die woordenschat krijgen de leerlingen heel contextueel
aangereikt door teksten te lezen.
Om het thema nog rijker te maken, werkt de methode samen met verschillende kinderboekenauteurs.
Zij hebben per thema een eigen kinderboekje geschreven die ook in elke klas te vinden is. De teksten
voor begrijpend lezen komen dan ook uit deze boekjes.
We starten een thema alDjd met een ontdekplaat. Op die ontdekplaat kunnen leerlingen met elkaar in
interacDe gaan. Op de iPad bekijken ze ﬁlmpjes, lezen mopjes, vriendenboekje van een auteur,
interessante en leuke feiten, … die allemaal met het thema gelinkt zijn. Volgens eigen interesses klikken
de leerlingen op de plaat en overleggen ze met elkaar. Hierdoor worden ze al warm gemaakt voor het
nieuwe thema en wordt er ook voorkennis opgebouwd.
Ook spelling is geïntegreerd in deze methode. In elk thema ziOen er 3 spellingslessen. Ook hier wordt de
spellingsmoeilijkheid aangebracht in een context. Vaak wordt er ook aan partnerdictee gedaan in de
klas. De leerlingen dicteren elkaar en verbeteren elkaars werk. Zo is een dictee niet alDjd een
controlevorm, maar meer een oefenvorm.
De methode werkt ook met heel wat coöperaDeve werkvormen. Sluit dus perfect aan bij onze
schoolvisie!
Juf Lies Boone

Sint en Piet en...paard!
Waw... de Sint op z’n paard!
De Sint deed z’n intrede op een mooi uitgedost, wit paard! Piet was er ook bij en hij strooide snoepjes in
het rond! Na het begroeten van alle kinderen , kwam hij naar alle klassen!
Lang moesten wij niet wachten of de Sint kwam naar ons klasje.
Wat is de Sint groot!!!
We konden allerlei vraagjes stellen en dit van ‘ Sint ben jij een jongen?’ tot ‘ Wat doe je met al die tutjes?’
Oef... er waren dit jaar geen stoute kinderen in de klas!!! We kregen een grote zak met speelgoed in!
Enkele magneetdozen en boekjes om te voelen en te speuren ...Dank u Sint!!!
We zegden samen ons versje op alvorens de Sint vertrok naar de andere klassen... lieve Sint dank u wel
voor je bezoek! Tot volgend jaar... liefst zonder 😷... we zullen ( proberen) zoet te zijn!
Juﬀen Hilde en Dominique

Nieuwsﬂash uit de peuterklas…..
In November is het Djd voor onze 2de instap. Onze klas krijgt er 3 nieuwe vriendjes bij. Paul, Vic en
Lars kregen een warme welkom door de andere 13 vriendjes. Het duurde niet lang, voor ze zich
helemaal thuis voelden. De rondleiding en de nodige uitleg van de anderen hielp ze daarbij
natuurlijk heel erg. Paul, Lars en Vic mochten ook meegenieten van het bezoek van Sinterklaas en
zwarte piet, wat voor de kleinsten alDjd een hele belevenis is.
Groetjes Juf Lies

Potagierstraat 2 • Koolkerke (Brugge) • 0496/809 352
Uw adverten[e in onze Smak ?
Neem contact op met het secretariaat op 050/332904 of via mail:
basisschooldesmalle@slhd.be
Instappen kan telkens voor eind december, eind februari, eind april, eind juni en eind
oktober.
Tarieven voor 5 publicaDes: 1 pagina: €150
1/2 pagina: € 80
1/4 pagina: € 45
1/8 pagina: € 30
Ons Djdschri? telt zo’n 280 enthousiaste abonnees !

Vulkanen in het vijfde leerjaar
In wero werkten we rond landschappen. We zagen dat er heel wat verschillende soorten landschappen
bestaan, maar de vulkanen spreken natuurlijk het meest tot de verbeelding. Hoe zijn ze ontstaan? Hoe
barsten ze uit?
Daarom besloten we om zelf een vulkaan te maken en binnenkort laten we die ook (zachtjes) uitbarsten.
In een eerste fase werd er rond een leeg pe]lesje een heuse vulkaan opgebouwd met proppen
krantenpapier en heel veel papiertape om alles op zijn plaats te houden. Daarover ging een laagje papier
maché en de vulkanen begonnen sDlaan het uitzicht van echte bergen te krijgen.
Omdat vulkanen er in realiteit nu eenmaal niet uitzien als in stukken gescheurde kranten, mochten de
vijfdeklassers zich nog eens uitleven met verf en kwast. Het resultaat was verbluﬀend en velen zouden
niet misstaan in een echt vulkaanlandschap.
Bij het schrijven van dit arDkel, stonden de vulkanen klaar voor een echte uitbarsDng! We kleuren azijn
met rode voedingskleurstof en gieten die, samen met wat afwasmiddel, in de krater. We doen er wat
natriumbicarbonaat (zuiveringszout) bij en langzaam burrelt de lava op en komt door de krater en zijuitgangen naar buiten. FantasDsch!
Juf Kristl en meester Jeroen

Sint thema in onze klas maar dan anders ….werkende talentpietjes in onze klas
Onze kleuters vertelden aan de start van dit thema veel over Sint
en alles wat hier bij komt kijken . Maar welke pieten hee? Sint
eigenlijk allemaal op zijn boot en hoe klaart hij dit klusje toch
ieder jaar weer opnieuw ?
Even ten rade gaan bij onze kleuters. Er werd goed nagedacht
onszelf over wat we goed kunnen of graag doen. Ja, inderdaad
onze talenten doorheen het thema laten gelden .De klas vond dit
een uitstekend idee. In het begin nog wat onwennig. Na een
Djdje heel leuk!
Voor paardenpiet (Cas) zochten we een knus plaatsje in het
Sintenhuis.
Zingpiet(Oona-Lou) oefende op een podium haar zangtalent en
kreeg assistenDe van danspiet(Jitse). Werkpiet(Stan) en
allespiet(Hanne) werkten, hielden alles bij en toonden hun groot
organisaDetalent.

Tekenpiet( Aminah),schilderpiet(Julie),zorgden voor
kleur in onze klas. Verstoppiet (Idas) werd opgespoord
door kijkpiet(Sam). Stuntpiet( Lou) en trucjespiet(Fien)
verlegden hun grenzen.

Klimpiet (Lewis) klauterde overal op en onder,

parelpiet(Jana) was apetrots op haar prachDge ring.

Dierenpiet(Aurélie)zorgde voor alle knuﬀeldieren in onze klas.
Een toppie top voor onze talentpietjes . Sinterklaasje keek en
zag dat het goed was .
Kijk en geniet mee.
De talentpietjes van de derde kleuterklas

Champignonnenteelt in een zak
Elk jaar kunnen we aan kweekzakken geraken om van die heerlijke wiOe champignons in onze klassen te
telen.
Aan de hand van een teelkit en een stappenplan gingen we samen met onze twee derde kleuterklassen
aan de slag.
In een grote zak met compost waarin sporen van champignons zaten deden we een laagje mooie
teelaarde. We voegden er een hoeveelheid water aan toe en bonden toen dit alles dicht met een
bindtouw. Zo werd onze champignonkweek opgestart.
In een duister hokje mocht onze zak nu een lange Djd op onze school ‘logeren.’
Na enkele weken keken we eens wat er nieuw te zien was. Schimmeldraden vormden zich aan de randen
en aan de bovenkant van de aarde. We voegden nogmaals een hoeveelheid water aan toe en bonden de
zak opnieuw dicht om geen vochtverlies te hebben.
Met regelmaat bekeken we de evoluDe en de groei van de schimmeldraden. Zo waren we al reeds een
grote maand gevorderd. Voor de herfstvakanDe bekeken we een laatste keer de groei en toen zagen we
reeds hier en daar van die kleine , wiOe baby champignonnetjes verschijnen.
De zak mocht nu open blijven bij het zien van die kleine, wiOe hoedjes. Nu ging alles in een snel tempo
vooruit. Juf Anne T. zeOe gedurende de hele herfstvakanDe de kweekzak in haar klas. Het was er warm en
klaar. Gedurende deze twee weken vakanDe gebeurde na lang wachten waar we zo lang op gewacht
hadden: champignons met een hoed van wel 10 tot 12 cm groot! Waw!
Wat een rijke natuurbeleving!
Juﬀen 3de kleuter A &B
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De voorleesweek in De Smalle

De voorleesweek ging dit jaar door van
21 november tot 27 november.

Er werd in alle klassen heel wat
voorgelezen door de leerkracht.

Op donderdag hielden we een
voorleesswitch.

Hierbij wisselden de leerkrachten van
klas en lazen ze een verhaaltje voor.

Ook meneer Rudy kwam hiervoor
speciaal langs.

De kinderen genoten met volle teugen.
Juf Steﬃ

De Sint op school
Wat is het toch alDjd spannend om met z’n allen op de Sint te wachten op de speelplaats. We
stonden met alle klassen samen rond de speelplaats onszelf afvragend met welk voertuig hij nu
weer zou toekomen. Plots hoorden we in de verte de hoeven van Slecht Weer Vandaag al
aankomen. Neen hoor, geen ﬁets, auto, vliegtuig, of wat dan ook. Daar was hij dan de enige echte
Sinterklaas op zijn mooie paard. Hij kwam samen met roetpiet via de grote poort onze school
binnen en werd op luid gejuich onthaald. Overal werd er gezwaaid en sintliedjes klonken vanuit alle
hoeken van de speelplaats. Toen roetpiet plots nog eens snoepjes begon te gooien, werd iedereen
eventjes helemaal gek. Wat moet het toch leuk zijn om roetpiet te zijn. Elke keer iedereen zo blij
maken, daar moet die kerel toch echt goed van slapen ’s nachts. Later bracht Sinterklaas in alle
klassen een bezoekje en werd het voor iedereen duidelijk: Hier in De Smalle ziOen alleen maar
ﬂinke kinderen. Iedere klas kreeg lekkers en we kregen ook heel wat speelgoed en spelletjes.
Dankuwel Sinterklaas! Wat missen we jou nu al. We verlangen al om jou, samen met Piet volgend
jaar opnieuw te mogen verwelkomen in onze school.
Meester Jeroen en juf Kristl

ONZE JARIGEN
Zij zijn jarig op......

20/01
22/01

juf Lies Boone
Milla Depiere
juf Heidi

24 jaar
11 jaar
43 jaar

23/01
24/01

Thibo Miny
Anja Van Holm
Aran De Stecker

8 jaar
48 jaar
8 jaar

28/01

Cindy Liu

9 jaar

Couture Mila

3 jaar

januari

29/01
31/01

Rhube Fleurbaey
Jarne Maes

9 jaar
12 jaar

i

februar

02/01
03/01
04/01
06/01
08/01
10/01

Timon Bout
Helena Bossuyt
Milo Defruyt
Edouard Colpaert
Stan Goethals
Oliver Lampaert
Mr Rudy
Maike Van Tuyckom
Kaylie Verriest

11 jaar
9 jaar
10 jaar
8 jaar
6 jaar
6 jaar
66 jaar
10 jaar
8 jaar

12/01

Lara Perez Jade

3 jaar

13/01
15/01

Lara Perez Mila
Zaya Van Liefferinge
Manon Bertiaux

3 jaar
10 jaar
10 jaar

18/01

Ella Boone

11 jaar

01/02

Xander Debruyne
Gisele Deforche

02/02
04/02
05/02

11 jaar
3 jaar

06/02

Sam Vanryckeghem
3 jaar
Lasse Gryp
6 jaar
Lieze Van De Keere
11 jaar
Victor Van Der Beken-Pasteel 8 jaar
Amber Lambert
12 jaar

09/02

Bo Van Ingh
Bent Declerck

3 jaar
11 jaar

ONZE JARIGEN

i
februar

23/02

Marie De Burghgraeve

10 jaar

24/02

Amalia Verriest
Len Goethals
Liam Hillen

4 jaar
11 jaar
8 jaar

26/02

8 jaar
12 jaar
3 jaar
12 jaar

10 jaar
6 jaar

27/02

Zayd Zakhel
Bo Van Dycke

Victor De Brabandere

4 jaar

Amalya De Cloedt

4 jaar

28/02
29/02

Thiano Gevaert Van Tongerloo 5 jaar
Lennert Ongenae
13 jaar
Aren Sampson
9 jaar

Louis Feys
Lewis Snauwaert
Aster Dobbelaere
de Santana Maurice

4 jaar
8 jaar
9 jaar
5 jaar

15/02

Mila Bondarenko
Fien Morlion

16/02
17/02
18/02
20/02
22/02

Guillaume De Clercq
Alexander Renard

Oproep!
Aan alle ouders van de kindjes uit de kleuterklassen: Carla zoekt kleertjes in alle maten ( 1e kl --> 3e
kl ) als reserve voor de opvang. Deze mogen afgegeven worden bij Carla, aan de chalet van de
opvang.

Grootouderfeest in corona[jden
Schooljaar 2020 – 2021 zal er één zijn om nooit te vergeten. Normaal gezien mochten de tweede
kleuters hun oma’s en opa’s uitnodigen op het grootouderfeest. We zagen in september de bui al
hangen, de grootouders uitnodigen dat zou niet coronaproof zijn en inderdaad de strengere
maatregelen zorgden ervoor dat de school code oranje kreeg en dat feesten uit den boze was.
Maar niet getreurd, corona zorgt ook voor creaDevere en invenDevere ideeën. En voor alles bestaat er
een oplossing. Het digitaal Djdperk wordt steeds sterker en sterker en hee? voor niemand nog
geheimen. Daar maakten we met het tweede kleuter volop gebruik van. En zo rijpte het idee om in
plaats van een feest de opa’s en oma’s langs deze weg te verrassen.
Nog vóór de herfstvakanDe leerden en oefenden we reeds een leuk versje. De bedoeling was om de
kleuters te ﬁlmen bij het voordragen ervan. Over de middag werden de ﬁlmpjes ingeblikt en met wat
hulp van meneer Anthony plaatsten we ze op YouTube om ze makkelijk te kunnen versturen naar de
mailadressen van de grootouders.
En op het moment dat de andere kleuters hun aOenDe meekregen stuurde ik de ﬁlmpjes door van de
oogappeltjes, de appelﬂapjes, de schatjes, de lievekes, de schaOebouten… Geen dankbaarder publiek
en ik mocht dan ook, tal van lieve, ﬁjne reacDes ontvangen. Dank je wel daarvoor en met heel veel
enthousiasme gedaan. Zo sta ik ook weer een beetje sterker in mijn digitale schoenen.
Juf Johanna

Het reilen en zeilen in het derde leerjaar…
In oktober kregen de derdeklassers plots een
grote compostzak voorgeschoteld waarin sporen
van champignons zaten. Er moest volgens de
instrucDes die erbij zaten afgemeten worden
hoeveel water er regelmaDg aan toegevoegd
moest worden. De zak moesten we ook goed
dichtknopen en daarna was het geduldig
wachten tot er schimmels kwamen ter grooOe
van een kopspeld. Elke vrijdag werd er 250 ml
extra water aan toegevoegd om het juiste
vochDge kweekklimaat te verkrijgen. Na twee
weken elke dag turen in de zak kwam er eindelijk
beweging in… Maar sapperloot, net toen de

champignons begonnen te schieten, werd er een extra
week aan de herfstvakanDe gelijmd…
Juf schrok zich een hoedje toen ze Djdens de vakanDe
eens in klas kwam piepen! Wat waren die champignons
gegroeid, zeg.
Na de vakanDe werd er geplukt en enkele lie•ebbers
namen de champignons mee naar huis om ze misschien in
een soepje te verwerken. Bleek dat niet iedereen
champignons lusOe.

In november bezochten we het oorlogsmonument
op het dorpsplein als opstart van ons nieuwe
werothema over de Eerste Wereldoorlog. We
leerden heel wat bij over deze trieste periode.

Op een dag zat juf met de handen in het haar: een
berg kapoOe balpennen in de klas… Wat
konden we daar nog mee doen? Weggooien?
Nee, dat was geen opDe. Ja, inderdaad,
herstellen… We leerden het begrip
demonteren en monteren, maakten een schets
van elk onderdeel en daarna ging iedereen aan
de slag om zoveel mogelijk balpennen weer aan

de praat te krijgen. Een
groot succes. Enkel wat
veren en klikhuisjes
bleven over.

Op zes december kregen we dan uiteindelijk hoog bezoek in de klas en het was wel heel speciaal want
Ell verjaart namelijk op 5 december en Sverre op zes december. Dat was de Sint en Piet niet ontgaan.

In de klas werd er ook weer veel gelezen. Op de
klasdeur prijken er een heleboel boekenruggen met
alle Dtels van leesboeken uit de bib die de kinderen al
gelezen hebben. Van zodra we een volle meter hoog
zouden halen, gingen we als beloning iets bakken in de
klas. Dat is gelukt en vrijdag voor de vakanDe ingaat,
gaan we dus smullen. Op naar de twee meter..
Zo vlogen de dagen weer voorbij in onze klas en nu
even in kleine kring gezellig Kerst en Nieuwjaar vieren.
Tot in januari!
Juf Kris[en

¥
Familienieuwsµ

Oprechte deelneming
***
Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming aan deze families
Op 18 november 2020 overleed de heer André Dereepere, geboren op 23 juni 1929,
hij is de pepe van Davy en juf Lies Dereepere - Beernaert ( muisjesklas).
***

werd geboren op 29 november 2020
zoontje van Nancy Reuse en Nico De Bree
kleinzoon van Carla (opvang)

