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Pyjamadag

Paaspauze
Vanaf zaterdag gaat het land voor 4 weken in ‘paaspauze’, dat is het woord dat premier De Croo
woensdagmiddag lanceerde op het overlegcomité. 4 weken lang nog wat meer op onze tanden
bijten, kappers en contactberoepen moeten weer dicht. Shoppen kan alleen nog op afspraak, de
buitenbubbels worden weer wat kleiner en de scholen moeten dan toch een week vroeger dicht
in de hoop dat we zo de nieuwe coronagolf de kop kunnen indrukken. De kleuterscholen
ontspringen de dans, vraag ons niet waarom, geen mens die de logica nog begrijpt. En laat dat
net de groep zijn waar het contact tussen de kinderen onderling en hun leerkracht het grootst is.
En dan heb ik het nog niet over de vele sno ebellen die kleutertjes spontaan aan hun mouwtjes
(en zelfs aan elkaar) vegen, de knu els waarmee ze elkaar dagelijks overladen en niezen in de
elleboog krijg je écht niet uitgelegd aan de allerkleinsten.
Vanuit het onderwijsveld kregen wij door dat vrijdag 26 maart de laatste lesdag is voor de
leerlingen van onze lagere school. Er werd door het overlegcomité beslist dat de lessen zowel
fysiek als digitaal geschorst worden vanaf maandag 29 maart. Geen afstandsleren dus maar een
extra weekje vakan e voor de leerlingen. Er is jdens die vakan eweek geen opvang op school.
Voor ouders die zelf geen opvang kunnen voorzien, voorziet de stad Brugge
opvangmogelijkheden.
Bij het ter perse gaan van deze Smak kunnen de kleuters volgende week wel nog naar school en
naar de voor- en naschoolse opvang bij Carla. Al wordt dit sterk afgeraden. Vlaams minister van
onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners doen appel op jullie solidariteit, uit begrip voor de
precaire situa e van het kleuteronderwijs, om ook volgende week jullie kleuter thuis op te
vangen.
Hopelijk hebben de ingrijpende maatregelen nut en kunnen we deze derde golf de kop indrukken
zodat we na de paasvakan e terug met z’n allen naar school kunnen. Wij willen niets liever!
Na de paasvakan e staat immers iets groots te gebeuren in De Smalle! Groot en klein, allen
zullen ze héél blij zijn. We lichten al een pje van de sluier op de achter ap van deze Smak.
Al maanden mochten we de voorbije maanden niet op uitstap met de klas, toch gonsde het van
de bedrijvigheid op onze school. Parkeer je coronazorgen -jawel, iedereen is die corona beu- en
neem even de jd om onze Smak te lezen. Ongetwijfeld krijg je een instant geluksgevoel bij het
lezen van de vele ac viteiten die we de voorbije weken organiseerden.
Voor straks, een vrolijk Pasen en hou vol!
Annelies
directeur

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 publica es:
1 pagina: €150
1/2 pagina: € 80
1/4 pagina: € 45
1/8 pagina: € 30
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Ons jdschri telt zo’n 280 enthousiaste abonnees !

Welkom nieuwe peuters
Een goeie start van 2020 - 2021, er kwamen heel wat nieuwe vriendjes bij in K1A. Op naar een
topjaar! Welkom: Maxime, Achille, Quinn, Auke, Julien, Maysen!

Eerste en plech ge communie

Ook dit jaar gooit corona roet in het eten voor de eerste en plech ge communicanten.
Gelukkig was er in september een inhaalmanoeuver voor de communicanten van vorig jaar.
Voor de kinderen die nu in het eerste en in het zesde leerjaar zi en worden de communies
verplaatst naar september 2021.
•eerste communie: 18 september 2021 om 10.30 uur
•plech ge communie: zaterdag 11 en zondag 12 september 2021

Voor de kinderen die momenteel nog in het derde kleuter en in het vijfde leerjaar zi en gaan de
vieringen door op:
•eerste communie: zondag 22 mei 2022 (uur nog niet bekend)
•
•plech ge communie: zaterdag 4 juni 2022 om 14.00 uur en zondag 5 juni 2022 om 10.00 uur
We hopen van harte dat we tegen september samen kunnen vieren zodat we er voor de kinderen
een onvergetelijke dag kunnen van maken!
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Juf Charlo e

Stagiaires in de Smalle

Stagiaire Ianna zorg
Hallo! Ik ben Ianna en woon in Brugge. Ik ben een 22 jarige
studente Toegepaste psychologie te Howest.
In mijn vrije jd ben ik crea ef bezig. Zo schilder en teken ik
graag. Sinds kort ben ik ook gestart met naai – en
weefprojectjes. Ik ben probeer ook om dagelijks te sporten, zo
doe ik krach raining bij mij thuis op zolder. Ik vind het heel jn
dat ik de kans krijg om bij De Smalle stage te lopen.
Ianna De Vos

Stagiaire Olivia secretariaat
Hallo allemaal! Ik ben Olivia en ik ben 22 jaar. Voor mij is dit heel speciaal om stagiaire te zijn in De
Smalle , zelf heb ik hier mijn 3de kleuter gedaan in 2004. Ik studeer als secretariaatsmedewerker aan
het CVO Scala. Ik woon al mijn hele leven in Koolkerke. In mijn vrije jd kan je mij vinden tussen de
paarden. Zelf hou ik ook van het uitgaansleven!
Mijzelf zou ik omschrijven als een sociaal, spontaan en leergierig persoon. Doorheen de vakan es doe
ik al twee jaar een vakan ejob bij Carrefour Scheepsdale.
Ik doe deze stage super graag!
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Olivia Lambrecht

HOERA CARNAVAL
Dit jaar was carnaval net een beetje anders.
We konden geen stoet organiseren of met
confetti gooien op het plein, maar konden
wel genieten van een feestdag in onze eigen
bubbel. De kleuters mochten zich verkleden
om naar school te komen. Elke klas werkte
rond één bepaald subthema. Het eerste
kleuter werkte rond carnaval in het algemeen
en ook over de kunstenaar. Het tweede
kleuter verdiepte zich in de wereld van de
piraten en het derde kleuter ging op
ruimtereis met allerlei superhelden.
Veel feestgroetjes de kleuterjuﬀen.

Boekenavontuur in L6A
Dat ik fan ben van boeken is voor de leerlingen van het 6de leerjaar al lang geen geheim meer. Naast
het lezen en praten over boeken, doen we dan ook heel wat leuke ac viteiten:
Wij hebben met het 6de leerjaar al gespeeddated. Nee, we waren niet op zoek naar een partner
voor het leven. Ons doel was om zo veel mogelijk boeken te
leren kennen.
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We maakten kleine boekenboxen waar we onze boeken in voorstelden.

Voor gedichtendag deden we enkele ac viteiten. Eerst deden we de leesbelevingskring: hierbij zegt de
leerling in het midden: ‘Ik hou van …’ en de leerlingen die van hetzelfde houden wisselen van stoel.
Daarna bekeken we stripgedichten in een leestrein en als laatste deden we een boekendans en maakten
we mondeling gedichten.

Ook jdens de jeugdboekenmaand hielden wij een feestje, de foto’s en uitleg vind je bij dat onderwerp in
de SMAK!
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Juf Ste
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67)899:

☎: 050/34.54.01
✉: wentein@hippo.be

Brugse Steenweg 200
8000 Brugge - Koolkerk
Tel. 050 33 01 3
Openingsure
09u00 tot 12u3
14u00 tot 18u3

Piraten van K2A
Piraten was een zeer leuk thema om te doen. Het was eens totaal iets anders met heel veel
nieuwe dingen om te ontdekken.
Een schatkaart gebruiken om de schat te vinden was een nieuw item en werd gesmaakt door de
kinderen. We knutselden een leuke piratenhoed met doodshoofd (werd uitgeprikt) uiteraard. Wie
daar zin in had mocht ook een verrekijker knutselen. Ik maakte voor iedereen een ooglap en een
oorring. De kleuter van de dag werd piraat of kapitein van de dag en kreeg ook een piratennaam.
We draaiden 2 banken om en maakten daar een piratenschuit mee waar de kleuters zich volledig
konden inleven in het piratenleven. De kinderen konden zich ook verkleden in een piraat. Vijf
verrekijkers werden uitgeknipt en gerangschikt van groot naar klein. Elke dag konden de piraten
op zoek naar kleine schatjes die overal verborgen zaten in de klas. We leerden het spel ' Woeste
Willem ' spelen. Juf Lies bracht leuke verhalen mee uit de bib. We leerden een stoer piratenlied: '
Wij zijn piraten heioo heioo...'
De hele piratenklas ging verkleed met hoed, verrekijker, ooglap en oorring naar huis op de
donderdag vóór de krokusvakan e. We hebben er van genoten.
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Juf Johanna

Fluodag
Op vrijdag 26 februari stonden de uokleuren nog eens in de kijker. Ook al is het ’s morgens niet meer
zo donker als een aantal weken terug toch blij ‘ gezien worden ‘ in het verkeer uiterst belangrijk.
En zeg nu zelf, hoe leuk is het niet om crea ef te zijn en je uit te dossen met een
uo –
accent. Een strik, een paar sokken, veters, een hoed, een sleutelhanger, een bril, een rokje, een short,
een das, je kan het zo gek niet bedenken.
Dank je wel aan iedereen om op één of andere manier te tonen dat ‘ uo ‘ belangrijk is als je je in het
verkeer begee .
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Dikke duim van het verkeersteam

Een propere buurt
Op een van de eerste zonnige dagen van maart trokken we met het tweede leerjaar naar
buiten om de buurt van de school proper te maken. We hadden in de klas ook net geleerd
over de pla egrond van de
buurt dus we konden op
deze manier twee vliegen
in één klap slaan.
Gewapend met zakken,
handschoenen en
prikkers vertrokken we.
Aan het enthousiasme
van de kinderen lag het
alvast niet: het klonk
alsof ik ze net had verteld
dat we naar Bellewaerde
zouden vertrekken .
We waren nog maar
amper in de Smallestraat
of de eerste rommel
verdween al in de zakken.
Ook het paadje langs het
kerkhof was een
toppertje:
sigare enpeuken, blikjes,
glazen essen, papier, bidons van 5l, mondmaskers,…. Via het plein en de Brugse Steenweg
kwamen we de school terug binnen via de Smallestraat. Geen gigan sche toer dus. Toch
verzamelden we op dat korte stukje maar liefst zoveel vuil dat we er bijna de hel van een
grote industriële
vuilniszak konden
mee vullen.
Stemt toch tot
nadenken. De
verontwaardiging
van de kinderen
kan ik alleen
maar
bijtreden…….
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Juf Heidi

Op stap naar het secundair
Over enkele maanden trekken onze zesdeklassers de schoolpoort van De Smalle de ni ef achter
zich dicht. Met een rugzak vol mooie herinneringen aan hun lagere school jd maken zij immers in
september de stap naar het middelbaar.
In het 6de leerjaar proberen we hen dan ook zo vlot mogelijk in begeleiden. Zo werkten de
leerlingen in januari het thema ‘Op stap naar het secundair’ uit. We leren hier over onze eigen
talenten, de keuzes naar volgend jaar… Ook het CLB en de directeur van Sint-Leo Hemelsdaele
kwamen langs voor wat extra uitleg. Door de overheid opgelegde coronamaatregelen kunnen er
dit jaar geen oud-leerlingen langskomen om over hun eerste maanden in het middelbaar te
vertellen. Ook de doe-dagen in het secundair kunnen jammergenoeg niet doorgaan. Mijn zus
kwam wel in de klas langs om te vertellen over haar boeiende middelbare school jd in Sint-Leo
Hemelsdaele secundair, zo konden de leerlingen zich toch al wat een beeld vormen van hoe het er
in het middelbaar aan toe gaat.
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Juf Ste

Sportnieuws
Beweegpaden op school
De term "beweegpad' spreekt voor zich. Het gaat over een pad dat aangelegd is met verschillende
bewegingen, die je dan moet uitvoeren doorheen het pad. Op onze school vind je nu zo’n paden in
onze kleutergangen. Het doel is simpel: de kleuters aansporen om meer te bewegen. Veel
bewegen is voor iedereen gezond maar vooral onze beweegknapjes kunnen zich extra uitleven nu
in onze gangen. Veel plezier!
Juf An

Jeugdboekenmaand lager
Ook de leerlingen in het 3e en 6de leerjaar hebben
een boekenfeest gehouden. Het was een feestje met
hoedjes en leuke muziek. We leerden allerlei
soorten boeken kennen en zo zagen we ook dat ook
moppenboeken, strips … ook boeken zijn. Achteraf
vulden we ons favoriet boek in op een vlaggetje.

f

Juf Ste

Joepie, er wordt voorgelezen!

Ondertussen weten jullie reeds dat we in onze school veel jd aan woordenschat, lezen en
voorlezen besteden.

In een vorige SMAK schreef ik reeds dat kinderen die veel lezen, een grotere woordenschat
hebben dan kinderen die weinig lezen. Ze hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met
een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken (vb. rekenen, wero, …)
toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is kortom van
cruciaal belang.

Leesonderwijs en bij uitbreiding taalonderwijs, is in onze school een prioriteit. Zo hebben we
reeds enkele jaren een ac ef leesbeleid. Heel wat leerkrachten volgden reeds nascholingen
over lezen. Deze info delen de leerkrachten dan op hun beurt met de andere leerkrachten uit
het schoolteam.

De paasvakan e staat voor de deur. Als leerkrachten geven al jd de raad, om in de vakan e ook
te genieten van boeken, strips of jdschri en. Als ouder kan je voorlezen en/of je kind zelf laten
lezen. Probeer er steeds voor te zorgen dat het leesmoment een aangenaam momentje is. Zo
blij de leesmo va e bij de kinderen hoog!
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meneer Thomas

Boeken verkennen:
In het vijfde leerjaar lezen we al heel veel in boeken. Toch is het eens leuk om ons af en toe te
verdiepen in boeken die we nog niet kennen. We deden een boekenronde in de klas en
snu elden in heel wat boeken. We hebben wat afgelachen om zinnen uit de verschillende
boeken samen te leggen en vervolgen te verzinnen. Af en toe toch wel heel wat dubbelzinnige
gedachten in onze klas, maar een kramp in de lachspieren verzekerd!
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Juf Kristl en meester Jeroen

Lezen is een feest!
Zelf ben ik een fervente lezer. De bibliotheek hee dan ook een vaste klant aan mij en ik kom er
geregeld buiten met mijn armen vol boeken. Ook met de klas gaan we normaal gezien
regelma g naar de bib maar… Jawel, corona steekt stokken in de wielen. We mogen niet met
alle kinderen tegelijk de bib binnen. Als de kinderen echter niet naar de bib kunnen, dan
brengen we de bib wel naar de kinderen. Wij halen zelf een voorraad boeken en strips zodat er
elke dag een kwar ertje kan gelezen worden in de klas. We proberen allerlei boeken binnen te
brengen want of je nu poëzie, strips,
detec ves of moppenboeken lees,
dierenboeken of records, wat
maakt het uit, als je het maar jn
vindt. Als je in het vierde 50
bladzijden gelezen hebt, vul je onze
leesmeter aan met een s cker. En
man wat gaat dit snel! Er zi en
echte leesbeestjes in de klas!
Ook de bib doet een extra
inspanning om van maart een
speciale maand te maken. We
kregen speciaal voor het vierde een
hele doos met een boek, een
spelbord, kaartjes en een hele map
vol info voor juf of meester.
Bovendien zaten er ook nog een
heleboel kleurrijke pakjes in de
doos. Pakjes, feest, boeken maar
wat doen we daarmee?
Uit het boek wordt een verhaal
voorgelezen. ‘Regende het vissen in
Centraal-Amerika?’ ‘Was er een
middeleeuwse reiziger die zichzelf
Jan Van Mandelville liet noemen en
die een hele speciale plant
ontdekte?’ ‘Gaf GodFRIED van Bouillon zijn naam aan onze lekkere frietjes?’ De vraag is dan of
die verhalen nu waar of niet waar zijn. De kinderen stemmen daarover en dan komt de
waarheid aan het licht. We vullen het verhaal aan met wat info en bespreken met de kinderen
waar het nu écht om gaat. We hebben ook al knutselwerkjes gemaakt die aansluiten met de
opdracht.
Pakjes en feest, het gaat maar al te goed samen en wij kijken er naar uit om te ontdekken wat
er nog meer in onze cadeautjes zit. Dank je wel bibliotheekmedewerkers om ons zo’n doos vol
verrassingen te bezorgen. Wij genieten er zeker en vast van en dat is een waar verhaal!
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Juf Lieve

OMDAT LEZEN EEN FEEST IS…
Maart is boekenfeest in De Smalle!
Het startsein werd gegeven met de openingsshow:’ lezen is
een feest’ die we ‘live’ bekeken in klas. h ps://
www.youtube.com/watch?
v=e1JMWdpF5UM&feature=youtu.be
Ook in onze kleuterklassen zijn we dagelijks met boeken
bezig maar nu nog dat extraatje meer omdat er een heus
boekenfeest aan verbonden is met mooie prijzen zoals o.a.
boekenpakke en. Omdat boeken lezen en boeken voorlezen
superleuk en boeiend is organiseren we met een goed
samengesteld boekenpakket (met dank aan onze
organisatoren, ju en Lies Beernaert, Lies Boone en Ste )
een introduc e van een reeks verschillende boeken uit ‘de
rode boekenbox.’ Deze box omvat prentenboeken,
peuterboeken, kleutermagazines, informa eve boekjes rond
wetenschappen en dieren, sprookjesboeken, …
Voor elk wat ‘wils’. 12
Ook in onze klassen werd het boekenthema feestelijk ingezet.
Met feesthoedjes, slingers en ballonnen en bellenblazers
worden boeken zoveel leuker en aantrekkelijker.
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Hier een korte beleving van wat er tot nu toe allemaal al
gebeurd is gedurende de eerste twee weken.

->Woordje uitleg bij de foto’s rond wat de kleuterju en hebben uitgewerkt:

-Uitwerking en verwerking rond het boekje het kleurenmonstertje, verf uitblazen met een rietje.

-Feestelijke opening van de boekenfeestweek op pyjamadag, klas versieren, feesthoedje kiezen,
gekke bekken trekken, luisteren naar een gekozen boekje uit de boekenbox nl. Assepoester, dansen,
bellen vangen zoals in de openingsshow.
-feestelijke opening boekenwinkel waarbij men kan kennis maken met verschillende soorten genres
van boeken, promoten verkoop van boeken: wie een boekje komt kopen kreeg er een feesta ribuut
(feesthoedje/ballon) gra s bij!
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Themauitwerking boekje: ‘in het land van de grote woordfabriek’, onze favoriete boeken op de
feestboekentafel, dagelijks vertellen uit prentenboeken, gekozen of zelf meegebracht door onze
kleuters (o.a. Niet brullen in de bib/ Het boekenfeest), zelf een boekenfeestposter maken, een
feestboekenhoedje maken, snu elen in boekjes, wekelijks nieuw te ontdekken prentenboeken om
het boekenaanbod te vernieuwen en aantrekkelijk te houden.

- het boekje
‘Coco, je kan het!’
werd uitgewerkt
in al zijn face en.

tt

Juf Ann De
Bruyne

Als je denkt aan maaltafels… denk je automa sch aan het tweede leerjaar. Daar worden ze
aangebracht en systema sch ingeoefend. Maar het is niet zo dat de tafels niet meer gekend
moeten zijn eens ze hun tafeldiploma hebben behaald in het 2de - of 3de leerjaar. We merkten al
enkele jaren op dat de tafels niet al jd even paraat gekend zijn in de latere leerjaren. We staken
binnen ons team de koppen bij elkaar over hoe we hier op school extra kunnen op inze en. Na
het meegeven van een ouderbrief, zijn we na de krokusvakan e gestart met extra focus te
leggen op de maaltafels in elke klas van het tweede - tot het zesde leerjaar. Wekelijks komen er
1 of 2 maaltafels aan bod waar ook een huiswerk en een tafeltoets aan wordt gekoppeld.
Oefenen, oefenen en oefenen. Het is belangrijk dat deze blijvend worden herhaald. Ook voor
andere lessen in wiskunde zijn de tafels belangrijk. Denk maar aan procenten, breuken,
oppervlakteberekening, tabellen, …

Naast de tafels verdiepten we ons ook wat meer in het ICT-gebeuren op school. We hebben een
computerklas en heel wat iPads ter beschikking. Per graad in het lager werden er enkele ICTdoelstellingen vastgelegd waar we mee aan de slag gaan in de onze lessen. Zowel op een wijze
manier omgaan met media als het inze en van mediamiddelen en deze e ciënt gebruiken, zijn
doelstellingen die voorop staan en waar er in de klassen wordt aan gewerkt.

Tot slot zoomden we nog eens in op onze doelstellingen voor wero. Per graad zaten we samen
om verder af te toetsen welke leerstof (bepaalde onderwerpen) in welk jaar aan bod komt. Dit is
een groeiproces waar we al een heel schooljaar sterk op inze en en die meer en meer vorm
begint te krijgen. Natuurlijk hangen werothema’s ook af van actualiteit en dergelijke. Door dat
we niet vasthangen aan een vaste handleiding voor wero, hee elke klas voldoende vrijheid om
hier telkens op te kunnen inspelen.
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Juf Lies

ti

 


Pedagogische studiedag 22/01/2021

Pyjamadag
P yjamadag was aangebroken:
Y es, we mochten allemaal in pyjama naar
school komen!
J a, je leest het goed: de hele dag
A lles in pyjama doen...
M aar wat als we gaan turnen??
A llemaal geen probleem: turnen in pyjama
kan ook!
D at was pas een leuke dag zeg!!
A f en toe een tukje doen....maar niet echt
hoor!
G ewoon gezellig!!!!
Juf Dominique

Het derde leerjaar interviewt Henrie e
In de klas leerden we in de taalles over open en gesloten vragen. Met open vragen kom je meer
te weten.
Henrietje leek voor de leerlingen van de derde klas de ideale interviewee. want wie kent haar
niet in Koolkerke? Iedereen toch?
Op 13 januari trokken we nieuwsgierig naar haar beroemde snoepwinkeltje. Henrie e stond ons
heel enthousiast te woord, zoals alleen zij dat kan.
3L: Hoeveel soorten snoep verkoop jij?
Henrie e:Ik verkoop ongeveer der g soorten snoep. Grote en kleine soorten.
3L: Wat is je lievelingssnoep?
Henrie e: Mijn lievelingssnoepen zijn “nunnebillen”. Kennen jullie dat
“nunnebillen”? Die zijn wit en roos. Kijk!
(Henrie e haalt snel een zakje uit de schappen.)
Als we thuis waren, toen we klein waren, noemden we dat nunnebillen. Mijn nicht van
Frankrijk zegt daartegen “de jarretelles van tante ma soeur”. Dat moet je opschrijven,
hoor, want dat is uniek!
3L: Hoe lang bestaat je winkeltje al?
Henrie e: Mijn winkel bestaat dit jaar tweeënvij ig jaar. Tweeënvij ig jaar sta ik hier al.
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(Spontaan applaus van de kinderen!)

3L: Wat is je hobby?
Henrie e: Mijn hobby is eigenlijk mijn winkel. Ik heb niet veel jd om te lopen. Wel om een
keer een toertje te doen met de ets in de zomer. In de zomer rijden we met de auto ook
eens naar de zee en dat zijn mijn hobby’s. Met de voetjes in de zee gaan lopen. Leuk, hé?
3L: Hoe heb jij Raf ontmoet?
Henrie e: Hohhohoh!! Hoe ga je je eerste lief ontmoeten? We waren weg. Ik was jong en
we gingen gaan dansen. Samen met mijn nichtjes. Raf was daar ook. Zo heb ik Raf ontmoet
en het was liefde op het eerste gezicht. En nog al jd! Zo gaat dat in het leven.
3L: Hoe oud ben jij, Henrietje?
Henrie e: Ik ben 72, euh, hoeveel ook weer, ik ben 73 jaar. Weet je nog drie jaar geleden
dat ik vlaggetjes van het derde heb gekregen op mijn zevens gste verjaardag? Ze hangen
nog al jd in de winkel. Ik heb ook nog al jd het kroontje van als ik vij ig jaar was.
Dat staat boven op mijn kamer.
(Sverre rekent vlug uit dat Henrie e dus de winkel is begonnen toen ze eenentwin g jaar
was. Toen nog een heel jong meisje!)
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3L: Hoe heten je kinderen en kleinkinderen?
Henrie e: We hebben één zoon namelijk Hendrik. Sem, jij kent hem, hé? Van in de garage
van je papa. Hij is klant bij jullie. Hendrik is zesenveer g jaar. Hannah zijn dochter is
zeven en jaar. Ze is al een groot meisje. Noah is der en jaar. Ze zijn allebei al groter dan ik.
Haha! Ze hebben goed gegeten hé, uit oma’s winkel!

3L: Hoe oud is Raf?
Henrie e: Je zal het niet mogen vergeten, want Raf wordt op 9 februari 80 jaar! Dat is op
een dinsdag.
(De kinderen beloven plech g om de verjaardag van Raf zeker niet te vergeten.)
3L: Waar woonde jij als kind?
Henrie e: Ik woonde in de Arendstraat op een boerderij. Ik ben daar geboren.
Om af te sluiten bedankte June in naam van heel de klas Henrietje omdat we mochten
komen om een interview af te nemen.
Henrietje stelde dan uit eindelijk DE verlossende vraag der vragen:
Henrie e: En, willen jullie nu nog een spekke?
3L volmondig: JAAAAAAAAA!!!!!!!
De vampierentanden en de colasnoepjes smaakten super.
Dank je wel, Henrietje en tot gauw in je gezellig winkeltje!

De tach gste verjaardag van Raf
Tot gauw werd natuurlijk 9 februari.
Gedurende de hele dag kreeg Raf bezoek van de De Smallekinderen met hun ju en en
meesters. Van de allerkleinsten tot de oudste leerlingen van de school. De klassen
verwenden Raf met verjaardagsliedjes, mooie tekeningen, vlaggetjes en ballonnen. Raf
straalde, hij vond het allemaal fantas sch.
Nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag, Raf!
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De derdeklassers en juf Kris en

Pedagogische studiedag kleuter
Ook ju en leren nog bij…de digitale wereld neemt een prominente rol in onze samenleving en
ook wij kunnen niet achterblijven ;-). Ons digitaal pla orm Ques , waarin we reeds met een
online agenda werken, werd uitgebreid met een groei che.
Op de studiedag van 22 januari verdiepten de kleuterju en zich in de uitwerking van een
groei che.
Met de groei che willen we de groei van jullie kleuter in kaart brengen van peuter tem derde
kleuter. Zo kunnen jullie een mooie evolu e zien van zijn/haar kleuterperiode.
Dat gaat natuurlijk niet in 1-2-3!
Samen met het kernteam van Ques werd eerst bekeken hoe we zo’n ‘beoordelings che’
schooleigen kunnen maken. Een
brainstorm over de naam bracht
‘groe che’ aan het licht want in onze
school kun/mag je openbloeien en
groeien…
Samen met de andere kleuterju en
verdiepten we ons dan in de
ontwikkelingsvelden van ZILL (ZIN in
Leren en Leven, het nieuwe leerplan voor
het katholiek onderwijs) en selecteerden
daaruit de zaken die wij als school
belangrijk vinden zowel voor de jongste
als de oudste kleuters.
Alles wordt nu nog eens bekeken om dan
in een uniforme groei che te gieten die
kenmerkend zal zijn voor onze school!
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Ques team De Smalle

Een ongewone vrijdagavond
Corona jd staat symbool voor eentonig, voorspelbaar, ‘métro, boulot, dodo’.
Laat vrijdagavond 5 maart daar nu de uitzondering op zijn.
Wat was dat! Niets anders dan itsen, snelheid, zenuwen, ‘ik weet het’, NU doorsturen!!!!
Ongeloo ijk, ons oudercomité Vrienden Van De Smalle zorgde voor een avond vol
onvoorspelbaarheid, krakende hersens, lachen van de zenuwen, varia e, leute troef!
Als voorspel bracht een vriendelijke oudercomitémama (woord van 15 le ers beginnend met
een o!) de bestelde hapjes aan huis. Neuzen in de verrassingspakke en. Gevarieerd lekkers!
Veggie en vlees. Voor elk van mijn jongvolwassen kinderen wat wils. Ik nam de restjes wel.
En dan een quiz om u tegen te zeggen. De volleerde quizmaster S jn schotelde ons de ene
vragenronde na de andere voor. Hij bleef de rust zelve ook al was er al eens een klein technisch
euvel.
Gelukkig zijn mijn jonge gasten beiden computermasters en leiden zij mij doorheen de wereld
van duoschermen, Kahoot en entallen URL’s.
Ons team koos voor de gamenaam van mijn man zaliger. Alexios Xantandère. Hij was een
compe ebeest in hart en nieren.
Dat we wonnen hebben we vast en zeker aan die naam te danken.
Het was jn, het was spannend, het was gek, het was verbindend.
We hebben genoten en konden onze pijn van een jaar terug even volledig opzij ze en.
Dank je wel oudercomité. Jullie hebben bergen werk verzet, e elijke uren voor de computer
gesleten.
Het hee ons gesmaakt, de quiz en de hapjes!
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Elias, Lune en juf Inge

Griekse vazen in het vijfde leerjaar:
Een wistjedatje: wist je dat we heel veel
weten over de Griekse beschaving doordat
er heel wat aardewerk was, zoals kruiken
en vazen waarop er mooie tekeningen
stonden ? Door dit aardewerk goed te
onderzoeken en deze tekeningen goed te
bekijken, weten we heel wat over de
Grieken en hun gewoontes.

Aangezien we hierover leerden in het vijfde, dachten we om zelf eens een kruik of vaas te
maken in klei. De resultaten waren verrassend mooi. Een dikke pro ciat aan al onze
kunstenaars. Misschien moeten we binnenkort eens een po enbakkerij starten.
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Juf Kristl en meester Jeroen

Bij de opening van het nieuwe gebouw, ondertussen zo’n en jaar geleden, kwamen ook de
eerste digitale borden in De Smalle. Een hele stap voor onze school op dat moment. Maar na
en jaar waren de eerste
borden van deze lich ng
toch wel aan vervanging
toe. De projectoren
bliezen s laan hun laatste
adem uit en we besloten
om te investeren in het
nieuwste digitale
materiaal op de markt:
digitale touchscreens van
Prowise. Anders gezegd:
een reuze iPad van 75
inch! De nieuwe toestellen
kunnen simpelweg met je
vinger worden bediend,
maar het grootste verschil:
de scherpte en helderheid
van deze toestellen. De
mogelijkheden van deze
toestellen gaan een stuk
verder dan de oude
toestellen en bovendien staan alle toestellen op een mobiele voet. Zo kunnen ze ook
verreden worden naar het midden van de klas als we met een grote groep samenwerken.
Gezien de groo e van de investering vervangen we alle borden gefaseerd. De leerlingen
waren alvast in de wolken
met hun nieuwe borden!
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Meneer Anthony
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Nieuwe digitale borden in het 2de en 3de leerjaar

Een cartoonist in de klas :

tt

In het vijfde leerjaar hebben we heel wat talent. We hebben onder andere een echte tekenaar
en cartoonist in de groep. Het leek ons dan ook gepast om deze cartoonist (Karel Gruwez) eens
in onze schoolkrant te ze en. Geniet mee van het (leven zoals het is) in het vijfde leerjaar.

Op dit moment wachten we
nog steeds op nieuws voor
onze zeeklas eind mei.
Onze reservering in de
Duinse Polders te
Blankenberge die staat er
nog steeds, het is
afwachten wat het
overlegcomité beslist over
deze meerdaagse
uitstappen. We blijven
echter niet bij de pakken
zi en en sindskort mogen
we weer de baan op met
onze klas om te etsen. En
dat is toch wel heel jn!
Ondanks dat het vierde dit

jaar een grote groep is,
38 etsers achter
elkaar is best een
lange rij, loopt alles
heel vlot. Een mooi
tempo, oog voor
verkeersveiligheid én
elkaar, … We zijn best
wel trots op onze
vierdes!
We maakten jdens
één van de
etstuitstappen ook
jd om te leren
oversteken op een
gevaarlijke kruising.
Maar ook dit deden de
leerlingen rus g en secuur. Fijn dat er zo voorzich g ge etst wordt. Ondertussen denken we in ons
achterhoofd naar een alterna ef mocht onze zeeklas niet doorgaan, maar zoals steeds is dat ook
nu nog ko edik kijken naar wat op dat moment zal mogen.
Maar ondertussen blijven we etsen… (zolang dat mag….)
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Meneer Anthony
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Fietsuitstappen met het vierde

MOS
Sinds de terugkomst naar school, na de eerste lockdown, lijkt het op onze school vaak
‘Dikketruiendag’. De klassen worden vaak en goed geven leerd.
Toch namen we ook dit jaar opnieuw deel aan ‘Dikketruiendag’. Op dinsdag 9 februari 2021 werd
de verwarming 1 graad minder gezet. Zo spaarden we opnieuw heel wat energie uit.
Dit jaar was het thema van de Dikketruiendag ‘Op volle kracht voor het klimaat.’
Samen dansen op de speelplaats, kon dit schooljaar niet. De leerkrachten bespraken in hun klas de
‘Dikketruiendag’. Er was extra aandacht voor het milieu.
Alle klassen kregen via de klasleerkrachten kleine kladblaadjes cadeau om in klas te gebruiken. Het
zesde leerjaar had een enorme hoeveelheid kladbladen versneden. Bedankt, zesdeklassers! (zie
foto)
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meneer Thomas

Afval, een kunst!
In het 6de leerjaar leren we
momenteel over het weer, het
milieu, het klimaat… We proberen
ook onze muzische thema’s te doen
passen in onze lessen. De opdracht
van deze les was: Maak een foto van
een situa e met een
miniatuurpoppetje waarin je gebruik
maakt van afval. Bekijk hier enkele
prach ge resultaten.
Juf Ste

Iebe, Jarne en Mathieu: Propjes schieten

Estelle, Lize en Emilie:
De plas ek douche
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Axelle en Noor: Een ruimtereis
op een oude appel

Anna en Louise: Mondmaskers in het wild

Rani en Aure: Smullen van koekrestjes

fl

Rani en Aure: Varen op water
uit een es

Juf Mar ne gaat met pensioen!
Je staat er als beginnend leerkracht niet bij
s l maar wanneer je start met lesgeven
moet je ooit eens met pensioen, daar is geen
ontkomen aan. Zo gebeurde dat ook met juf
Mar ne!
We stelden haar enkele vraagjes over haar
carrière bij ons, in De Smalle:
Hoelang heb je bij ons les gegeven?
Ik heb 34 jaar lang met heel veel plezier het
eerste leerjaar gegeven. Daarna ging ik ook
vol overgave aan de slag in de zorgklas. Dat
deed ik nog 7 jaar lang, waardoor de meeste
kinderen mij ook nog gekend hebben.
Wat was je eerste kennismaking met De
Smalle?
Zelf heb ik het vijfde en zesde leerjaar hier
op deze school gevolgd. Toen was het nog
een kloosterschool van de zusters Maricolen.
Toen ik in september 1979 kon starten in het
eerste leerjaar kwam voor mij een droom uit
want lesgeven op deze school was iets dat ik
helemaal zag zi en.

Omschrijf jezelf in drie woorden:
Crea ef
Lief
Geduldig
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Wat vond je het leukste moment uit je
carrière?
Toen ik begon in het eerste leerjaar was
‘lezen’ nog een saaie bedoening; Ik heb al jd
graag met handen en voeten uitleg gegeven
waardoor ik de ‘gestuele’ manier van lezen
heb gecombineerd met de bestaande manier.
Zalig vond ik dat om de kinderen de le ertjes
te zien uitbeelden en verklanken voor ze tot
een woord konden komen.
Ook de opstart van de dubbele klassen in de
chalet vond ik een hoogtepunt. Dat gaf mij
een boost op er met volle kracht tegenaan te
gaan om deze nieuwe uitdaging aan te
pakken.

Waar denk jij met plezier aan terug?
Ik denk met plezier terug aan al die honderden kinderen die bij mij in de klas gezeten hebben.
Een uitdaging is wel om die bij naam te noemen als ik ze nog eens tegen kom maar dit lukt
wonderlijk nog wel. Ook de vele to e uren dat ik samen met de collega’s heb mogen samen
werken zijn momenten om te koesteren en zeker niet te vergeten.
Net na de kerstvakan e, was het dan zover. We organiseerden een ‘Coronaproof’ feestje, zodat
juf Mar ne van iedereen kon afscheid nemen. Op vrijdag 8 januari werd ze ’s morgens verrast
aan de deur met een heerlijke ontbijtmand, waar ook een uitnodiging in zat om ’s middags langs
te komen op school. We gaven haar daar een warme welkom in het eerste leerjaar, waar zij
steeds les hee gegeven. Op de troon kreeg ze een prach g gedicht te horen, 30 rozen kreeg ze
en twee grote wenspo en. Iedereen op school had namelijk wensen uitgeschreven, voor elke
dag van haar eerste pensioenjaar één! Dat wordt heel wat leesplezier juf Mar ne!
Ook de collega’s kwamen afscheid nemen en juf Mar ne werd hier ook uitgebreid in de
bloemetjes gezet! Wat een prach ge jaren waren het juf Mar ne. Je inzet, je trots, je al jd
‘luisterende oor’, je crea viteit en je lieve glimlach gaan we hier missen in De Smalle! Het ga je
goed!
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Juf So e

Koning Winter gaf ons een prikje!
Midden januari. Wakker worden en buiten een sneeuwtapijt zien. Eindelijk!
Wat onze weerman voorspelde was ook zo en niet voor één dagje , enkele dagen mochten we
hiervan genieten!
We beleefden het sneeuwtapijt met onze zintuigen.
In een wit kleed zag alles er ook zo anders uit! Helderder, wi er, mooier, waw, joepie , zijn nog maar
enkele woorden die aan bod kwamen.
Sneeuw, wit, ijspegels, naar buiten gaan, sneeuwballen gooien, patronen maken in de sneeuw ,
sneeuwwandeling maken, ijspegels verzamelen, lekker buiten spelen, beleven alom, leuke panto els
aandoen , je verwarmen , schoenen uitdoen en terug opwarmen. Wat was het genieten!
Binnen werd de beleving verdergezet , krullenbollen maar. Sneeuwmannen alom!
Onze schrijfpatronen gingen in golven van links naar rechts , blad draaien en daar was hij... Dag
sneeuwman!
Geniet mee!
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De kleuters van de derde kleuterklas A

De agenda

maart
05/03 online quiz oudercomité
17/03 schoolfeest: helaas geannuleerd door Covid-19
april
05/04 begin paasvakan e
19/04 instapdag nieuwe peuters
mei
09/05 moederdag
17/05 instapdag nieuwe peuters

ti

juni
13/06 vaderdag
24/06 afscheid 6e leerjaar
28/06 oudercontact
29/06 oudercontact
30/06 einde school om 11u40

ONZE JARIGEN
Zij waren jarig op......

apri

05/04

Speleers Lars

3 jaar

Claeys Julie e

4 jaar

08/03

Philibert Séverine

6 jaar

08/04

De Cloedt Idas

6 jaar

12/03

Igodt Noor

12 jaar

10/04

Bonte Britney

11 jaar

15/03

Geers So a

6 jaar

11/04

Van Laere Stan

8 jaar

17/03

Procureur Estelle

12 jaar

11/04

Verdru Oona-Lou

6jaar

17/03

Ulin Lewis

6 jaar

12/04

Clauwaert Emilie

12 jaar

17/03

Van Daele Jack

4 jaar

15/04

Goethals Liam

9 jaar

17/03

Van Hemelen Robbe

6 jaar

15/04

Roelants Lieven

4 jaar

17/03

Bonehill Charlo e

46 jaar

15/04

Somers Milan

12 jaar

23/03

Ogunsanya Elenah

11 jaar

15/04

Vande Water Lize

12 jaar

26/03

De Groote Thor

11 jaar

17/04

Van Eenoo Thomas

40 jaar

27/03

Vanhou e Annabelle

4 jaar

18/04

Ca oor Céline

7 jaar

28/03

Vanwelsenaers An

51 jaar

21/04

Gray Iebe

11 jaar

29/03

Bols Niels

10 jaar

26/04

Meyns Lou

6 jaar

29/03

Verbruggen Nikki

10 jaar

30/04

Lungu Paul

3 jaar

30/04

Princen Lars

8 jaar
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07/04
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7jaar
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De Burghgraeve Arthur
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04/03
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maart

ONZE JARIGEN
Zij waren jarig op......

mei

mei
Peere Vic

01/05

meester Anthony

02/05

Laperre Skye

04/05

Ca oor Manon

04/05

Mathieu (secretariaat)

4 jaar

05/05

Marechal Seth

8 jaar

06/05

Van Geeteruyen Uma

4 jaar

07/05

Naejiaert Emma

7 jaar

07/05

Van De Velde Roos

9 jaar

08/05

juf Lieve

09/05

De Visch Emilio

4 jaar

09/05

Herssens Loïc

7 jaar

09/05

Van De Voorde Kiani

10/05

Bigler Yenthe

7 jaar

11/05

Colpaert Camille

7 jaar

11/05

Panchabhikesan Wout

4 jaar

13/05

Lemant Jorben

8 jaar

15/05

Deschryver Casper

7 jaar

16/05

Snauwaert De Mey Auke

3 jaar

16/05

Vools Jarne

10 jaar

16/05

Vools Mathis

10 jaar

18/05

Van der Beken Maxime

18/05

Vinck Hanne

10 jaar

20/05

Lantsoght Louise

12 jaar

tt

01/05

3 jaar
34 jaar
8 jaar
10 jaar

52 jaar

10 jaar

3 jaar

21/05

Lara Perez Noa

7 jaar

21/05

Verdru Ada

4 jaar

22/05

Defruyt Nina

6 jaar

24/05

De Santana Louis

7 jaar

25/05

De Caluwe Ximen

11 jaar

25/05

Dierickx Anna-Elisa

4 jaar

27/05

Rau Victor.

7 jaar

28/05

Cornet Achille.

3 jaar

29/05

Devinck Bas

29/05

Laperre Quinn.

10 jaar
3 jaar

ONZE JARIGEN
Zij waren jarig op......

juni
02/06

De Baets An-Céline

02/06

Tafaj Lena

10 jaar
4 jaar

04/06 Naeijaert Lore

10 jaar

06/06 De Vader Sem

9 jaar

08/06 Pot Maximiliaan

10 jaar

09/06 De Caluwe Stan

12 jaar

09/06 Carla (opvang)

60 jaar

11/06 juf Johanna

61 jaar

13/06 Labie Keyan

9 jaar

13/06 Van Lierde Sam

10 jaar

13/06 juf Dominique

55 jaar

15/06 Vandepu e Eleonora
16/06 Van Laere Wout
18/06 Lankriet June

7 jaar
10 jaar
9 jaar

18/06 Snauwaert Skye

11 jaar

19/06 Lemant Nolan

10 jaar

22/06 Lootens Axelle

12 jaar

23/06 Mergaert June

12 jaar
7 jaar

24/06 Dumalin Maicah

12 jaar

24/06 juf So e

37 jaar

25/06 Evelien (secretariaat)

36 jaar

25/06 Franky

66 jaar

27/06 Devinck Senne

12 jaar

tt

23/06 Panchabhikesan Lo e

tt

7 jaar
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23/06 Panchabhikesan Janne.

¥
Familienieuwsµ
Oprechte deelneming
Op 22 december 2020 overleed de heer Jamy Des ckere, geboren op 24 november 1995,
Hij is de zoon van Fernand en Chris ne Des ckere - Van Holm
*******

Op 31 december 2021 overleed mevrouw Marguerite Griet Leys, geboren op 16 april 1928,
Zij was de weduwe van de heer Ignace Bekemans , schoonmoeder van juf Cathérine (oud
leerkracht van De Smalle)
*******

Op 15 maart 2021 overleed mevrouw Diane Julia Guilbert, geboren op 20 augustus 1953,
Zij was de oma van Maximiliaan en Marie-Lou Pot
*******
Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming

Op 15.12.2020 werd Sidia geboren, zij
is het zusje van Halima en Omar Zakhel

werd geboren op 04.01.2021
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zoontje van meester Jeroen (L5A)
& Ellen, kleine broer van Liene

Potagierstraat 2 • Koolkerke (Brugge) • 0496/809 352

De zandtuin
Er worden nieuwe plannen gesmeed voor onze zandtuin…

