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Woordje van juf Annelies
Dat het voorbije jaar een ongewoon schooljaar is geweest, dat hoeven we jullie al lang niet
meer te vertellen. Corona legde heel wat aan banden, niet alleen op school maar in de
ganse samenleving, overal ter wereld. Meer dan ooit snakken we naar wat vroeger wél
kon: ouders die zonder mondmasker op school komen, live oudercontacten en erna
gezellig keuvelen met andere ouders op de speelplaats genietend van een fris getapte
Brugse Zot, onze leerlingen die de benen losschudden op de kinderfuif georganiseerd door
ons oudercomité Vrienden van De Smalle, met z’n allen genieten van het kinderoptreden in
een tot aan de nok gevulde Stadsschouwburg, Feest op school, grootouderfeest, gaan
zwemmen met de klas, … . Met de vaccina es die -eindelijk!- lopen als een trein hebben
we er alvast veel goede moed op dat we dit alles volgend schooljaar opnieuw kunnen
organiseren.
Wat verderop in de Smak vind je alvast enkele data om te noteren op jullie kalender.
Je zult bij het lezen van deze Smak merken dat we allesbehalve hebben s lgezeten en alles
uit de kast hebben gehaald om onze kinderen heel wat jne ac viteiten voor te schotelen.
Ook de school smukten we verder op: er werd verder geschilderd aan de kleuteringang, de
bomen in de s lle tuin kregen een grondige snoeibeurt en struiken werden er ontworteld
door de vijfdeklassers om er een moestuin aan te leggen. Mede dankzij de succesvolle
Lotuskoekjesac e en de steun van ons oudercomité Vrienden van De Smalle, investeerden
we in nieuwe speeltuigen in de zandtuin en op de kleuterspeelplaats. Jarenlang
speelplezier gegarandeerd! Blije kindergezichtjes die hier dag in, dag uit kunnen ravo en
in de zandtuin en speelplaats met hun vriendjes, bestaat er iets mooiers? Laat de kinderen
hun hartje ophalen en kind zijn zolang ze kunnen, eenmaal ze hun vleugels uitslaan naar
het middelbaar zullen ze snel genoeg groot moeten worden.
Zo nemen we ook dit jaar afscheid van enkele families: familie Chris aens, Clauwaert, De
Caluwé, Franco, Hemeryck, Lambert, Lantsoght, Lootens, Mergaert, Ongenae, Renard,
Somers, Vande Water, Van Dycke, Van Tieghem, Van Eccelpoel en Bossuyt. Dankjewel voor
jullie jarenlange vertrouwen in onze school. Het ga jullie goed en weet: al jd welkom in De
Smalle voor een bezoekje want elk jaar krijgen wij oud-leerlingen over de vloer die even
binnenspringen jdens hun vrije dag en het doet ons steeds plezier te horen hoe het met
hen gaat.
Op 1 september zwaaien we onze schoolpoort terug open en trakteert ons oudercomité
alle ouders op een kopje ko e met mini-koekje. Graag tot dan maar eerst: een
welverdiende zomervakan e aan allen!
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juf Annelies
directeur

Nieuw gezicht in De Smalle
Hallo, mijn naam is Quinten Broes
Ik ben 23, gehuisvest te Sint-Kruis.
2 jaar geleden studeerde ik af als leerkracht lichamelijke opvoeding en bewegingsrecrea e te Gent.
Sindsdien heb ik gewerkt op lagere schooltjes, in de kijkuit en bij defensie.
Nu afwachtende op nog een jaar bijstuderen was ik beschikbaar voor de vervanging van juf Ann.
Zelf speel ik compe e handbal bij handbal Brugge, hier ben ik ook ac ef als trainer.
Verder ben ik vooral sociaal ac ef jdens mijn vrije jd.
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Quinten Broes

Klasindeling volgend schooljaar
Tijdens de zomervakan e mag je tradi egetrouw een huisbezoekje verwachten van de juf of
meester waarbij je zoon of dochter volgend schooljaar in de klas zal zi en. Op het einde van de
zomervakan e organiseren wij tevens een openklasdag waarop alle ouders en kinderen
vrijblijvend uitgenodigd zijn. Deze gaat door op donderdagnamiddag 26 augustus van 13.30u
tot en met 16u. Tijdens dit bezoekje kun je al eens de klas verkennen, gee de leerkracht uitleg
over de klaswerking en krijg je je schri en en boeken mee naar huis.
1e kleuter A
1e kleuter B
2e kleuter
3e kleuter

juf Lies Beernaert
juf Hilde en juf Dominique
juf Veerle en juf Ann DB
juf Anne T

1e lj A
1e lj B
2e lj
3e lj
4e lj.
5e lj A
5e lj B
6e lj

juf Charlo e
juf So e
juf Heidi en juf Lies Boone
juf Kris en
meneer Anthony
meneer Jeroen
juf Lieve
juf Ste

ambulante leerkracht: juf Johanna
kinderverzorgster: juf Anja
leerkracht turnen: meneer Je rey, meneer Anton en juf An VW
leerkracht SEL: juf Inge
zorgcoördinator: meneer Thomas
zorgleerkracht: juf Lies Bo
ICT-coördinator: meneer Anthony
Juf Kristl start in september met het meelooptraject van directeur. De Vlaamse overheid maakt
het sinds kort mogelijk dat een kandidaat-directeur de mogelijkheid hee om gedurende een
bepaalde periode mee te lopen met een ervaren directeur. Juf Kristl kan zo “in het echt” zien wat
de job van directeur allemaal inhoudt en daarbij ervaren wat het werk allemaal vergt en hoe een
ervaren directeur daarmee omgaat. Zij zal dit meelooptraject volgen in een andere school van
onze scholengemeenschap waar een ervaren directeur haar wegwijs zal maken in de heel
gevarieerde job. We wensen haar alvast alle succes en een boeiende jobbeleving toe.

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 !

Beste ouder(s)
Op school lezen we elke dag minstens een kwartier, gaan we naar de bib en hebben we heel wat boeken
in de klas. Lezen staat in De Smalle dus centraal en daarom het is altijd leuk om een nog een uitgebreider
aanbod van leesvoer te hebben op school. Zo vindt elk kind wel boekjes volgens eigen interesses en
niveau. Misschien hebben jullie wel nog recente en mooie boekjes thuis liggen die al enkele keren
uitgelezen zijn en nu stof aan het verzamelen zijn? Of is jouw zoon/dochter te oud geworden voor
bepaalde boekjes? Dan zou het leuk zijn om die boeken een tweede leven te geven hier op school. Voel
jullie zeker niet verplicht, maar als je boekjes thuis hebt liggen (in een goede staat) die je niet meer nodig
hebt, dan mag je die gerust meegeven met je zoon/dochter naar school.

Nieuws ash peuterklas…
Na de Paaspauze mochten we 2 nieuwe vriendjes verwelkomen. Nu zijn we met 24 in ons klasje!
Monalie en Lilou vonden al snel hun weg in ons klasje. Ze spelen graag met de poppen en
genieten van de verhaaltjes dat we voorlezen in de klas.
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Vele groetjes juf Lies

Muurschildering aan
de kleuteringang
We besloten dat onze
tries ge kleuteringang
best wel een lekje verf
kon gebruiken, en staken
de koppen bijeen om een
‘ontwerp’ te maken….
Met vereende krachten
werd de grondlaag in een
zacht blauw gezet…
De aardelaag volgde : de
basis voor de bloemen!

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

De 2 kindjes in het hoekje kijken verwonderd
naar de natuur….
En het gras groeide om hen heen…
Op een bloem kwam een bij’tje zi en waar ze
door het vergrootglas naar keken….
En s laan kwamen de bloemen naar boven!

Eens de bloemen klaar waren kwam er een zin
bij…. Een leuze voor onze school en een
waarheid als een koe : “hier kan je groeien en
openbloeien “.
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Tijdens de wintermaanden was er jd om de afwerking te bedenken en van zodra het weer
het toeliet zag ik mn kans schoon om de nishing touch aan te brengen!
Er kwamen ‘kriebelbeestjes’ bij zoals pimpampoentjes, vlinders en slakjes….en de bij
verbond alle woorden en vloog een nieuwe toekomst tegemoet….net als de kinderen die
hier na hun carrière onze school verlaten!
Een lief klein konijntje hoorde hier ook bij!
En tot slot kwam er nog een mierenhoop onder een eeuwenoude boom op de muur van de
chalet…..
De opfrissing van onze kleuteringang was compleet ☺ !!!!
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Juf Dominique

Hoekenwerk in het eerste…
Op vrijdag namiddag houden we in het eerste leerjaar een groot hoekenwerk. Maar liefst acht,
of soms zelfs meer verschillende ac viteiten komen dan aan bord.
Het hoekenwerk biedt een uitstekende kans om op een leuke, spelende wijze de geziene
leerstof te herhalen. Meestal is dat rekenen of taal.
Al snel liep alles als een gerou neerde machine…
Bij het afgaan van de me- mer weten de leerlingen dat ze moeten opruimen en naar waar ze
moeten doorschuiven.
Het is als leerkracht het moment bij uitstek om kinderen eens te observeren. Hoe gaan ze met
elkaar om? Wie neemt de leiding? Wie is eerder volgzaam? …
Maar ook om eens hier en daar extra uitleg te geven.
Het hoekenwerk werd ook meestal gemaakt op de noden van de kinderen. In het begin werden
vooral de aangeleerde le ers en woorden herhaald door de stempelen, te lezen, woorden te
zoeken met die le er, le erzoekers, …
Maar als ik zag dat een aantal leerlingen moeite hadden met de tweeklanken of met metend
rekenen of noem maar op… dan werd daar een hoekenwerk over gemaakt.
Er kruipt wat jd en enrgie in maar het is een heel dankbare werkvorm!
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Juf Charlo e

Het ganse jaar door kregen de
kinderen met mondjesmaat dingen
bijgeleerd over de wereld. Steeds
zochten we thema’s die nauw
aansloten bij de leefwereld van de
kinderen. Zo deden we onder
andere een thema rond Sinterklaas,
bekeken we hoe het kwam dat het
‘licht en donker’ wordt, keken we
hoe we ons veilig in het verkeer
moeten bewegen, zagen we hoe de
jd ‘vliegt’…
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Op het einde van het jaar mogen
we een uitstap maken naar de
zee. Dat leek ons de perfecte
ming om een tof ‘zee’thema uit
te werken. Zo star e het thema
met een denkopdracht. De
kinderen kregen 1 minuut enkele
voorwerpen te zien en daarna
werd een doek erop gelegd en
moesten ze zoveel mogelijk
spullen opnieuw kunnen
benoemen. Een heus
geheugenwerkje!
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Wereldoriënta e in het eerste
leerjaar

Ze kregen ook de opdracht
om de spullen te schetsen.
De tongen kwamen los en we
konden al genieten van leuke
zeeverhalen. De interesse is
gewekt en de volgende
lessen gaan we enkele
zeedieren van dichtbij
bekijken, bekijken we enkele
‘vaar’tuigen en nemen we
nog eens het drijven en
zinken van spullen onder de
loep! Wat krijgen ze al zin in
de uitstap naar de zee!
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Juf So e

Pensioen juf Krista
Reeds anderhalf jaar is juf Krista
‘school af’. Rugproblemen
dwongen haar om het wat
rus ger aan te doen en een
uiteindelijke opera e en
revalida e hielpen haar maar
met jonge sprotjes werken werd
niet meer aangeraden. Een
vervroegd pensioen omwille van
medische reden ging dus
o cieel in op 1 juni 2021! Juf
Krista was een lieve,
empathische juf die de kids
enorm graag zag. Al jd paraat
voor een jne babbel en goed
woord. Luizencheck, losse
tandjes trekken,…niets was haar
te veel!
De werkgroep ‘knapjes’ verliest
haar samenknapje. Een echt
sociaal beestje was (en nu
nog ;-) ) ze: krachtbal, feestjes,….
Het meest van al missen we haar
aanstekelijke lach en de vele
keren dat we kreupel lagen van
‘t lachen (hihi).
Nu lonkt de rust en het genot
van de groei van haar familie
(vele kleinkindjes al :-) ).
We wensen haar het allerbeste
toe en veel pret in het werkvrije
leven!
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Bij deze nog een
afscheidswoordje van juf
Krista….

Wat ben ik dankbaar!
Voor al die mooie jaren sinds 1984 , waarin ik van mijn hobby mijn beroep kon maken.
Voor alle kleuters die ik mee mocht begeleiden op een stukje levensweg. Begonnen op St
Jozef, ook wat in Dudzele, en vele jaren in Koolkerke.
Voor alle ouders en grootouders, voor hun vertrouwen en medewerking. De vele leuke
babbels, de vriendschap.
Voor alle collega’s op mijn weg. Zoveel mooie herinneringen!
Het is moeilijk om de vele sociale contacten los te laten. De gezellige drukte in de klas. Ik
ben nooit naar school geweest tegen mijn zin. Als ik de kinderstemmetjes hoorde, de
handjes voelde die vol vertrouwen de grote hand zochten. De knu els en de zoentjes, was
ik al jd gelukkig met mijn “werk”. Ik zag hen groeien en bloeien. Hun geluk was het mijne.
Elk volgens hun talenten. Ieder kind uniek.
De vele veranderingen met de jaren in het onderwijs, waren soms minder mijn roeping. Ik
ging nog voor het pure, het veldwerk. Wel steeds doordacht en met een duidelijke visie.
Wellicht een erfenis van 4 genera es onderwijsmensen in de familie. Liever bezig met de
kleuters dan met allerlei nieuwe extra’s die sneller en sneller elkaar opvolgden. Dat hoor
ik bij veel jaargenoten van mijn studieopleiding ook.
Daarom, elk zijn jd.
We laten het nu over aan de jonge garde.
Tijden veranderen.
Tijden van komen en gaan.
De gezondheid ging spij g genoeg ook langzaamaan minder. De rug kon het niet meer
aan. Er zi en nu serieuze wisselstukken in die ik zal moeten respecteren…
Dus, nu op pensioen!
Maar ik heb het geluk om mijn eigen 4 kleinkinderen, bijna 5, te zien opgroeien en een
steentje te mogen bijdragen in hun groeiproces.
Tot ziens ergens onderweg…
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juf Krista

Verkeer in K1A
Tijdens ons thema “het verkeer” konden onze allerkleinste kapoenen zich verdiepen in de wereld
van de auto’s, brommers, vrachtwagens enz…
We maakten kennis met de verschillende onderdelen en leerden een liedje. Na een
verkeerswandeling in onze straat mochten we zelf etsen op onze speelplaats en leerden zo
enkele verkeersborden kennen.
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Vele groetjes juf Lies

Onze kleuters gingen even op ruimtereis
Na een brainstorm bij juf Eline (stagiaire) kwam het thema ruimte uit de bus.
Van planeten tot bedieningspanelen, raket, ruimtestenen, ruimtepaden, enz… De beleving
was alom.
De heuse raket in onze bouwhoek bracht ons in de gepaste astronautpakken naar alle
delen van het heelal. Een bedieningspaneel zorgde ervoor dat we overal terecht konden.
Ook de sterrenbeelden waren van de par j. Sterrenbeelden werden genageld in de juiste
vorm en zo kreeg het geschenkje van onze mama vorm. Bouwkaarten zorgden ervoor dat
vele guren werden nagebouwd. Op de lich afel kregen de ruimtestenen een heuse vorm.
Paxi onze ruimteverteller vertelde heel veel verhalen over de ruimte van het hoe, waar en
waarom.
Een topthema die ons deed vliegen. Geniet van de foto’s.
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De vriendenclub van het derde kleuter

Uitstap naar de boerderij

Geen dagje kinderboerderij dit
jaar, aangezien we nog al jd niet
mogen carpoolen.
Maar op de boerderij in de
Arendstraat waren we onlangs
van harte welkom.
We hadden geluk: toen we
aankwamen was er net een kal e
geboren! De dierenarts was zelfs
nog bezig met de laatste
verzorgingen toen we de dreef
van de boerderij opstapten. De
kinderen
trokken grote ogen bij het zien
van de snede die in de buik was
gemaakt en van het bloed dat
nog op de grond lag. Het begrip
"keizersnede" kreeg meteen
invulling. De boer haalde de
melkpomp om de koe voor de
eerste keer te melken. Maar liefst
5 liter voedzame
melk gaf de koe. En het
pasgeboren kalf dronk daarna
met gulzige slokken. Ook de
andere kal es werden van
dichtbij bekeken. Ze waren heel
nieuwsgierig en verschillende tshirts, rokken en uojasjes
kregen een lik. Wist je dat deze
dieren bovenaan geen tanden
hebben?
We zagen ook de koeltank waarin
de melk bewaard wordt, maar
liefst 4500 liter kan daar in. En
we mochten ook even voelen
hoe sterk de zuigkracht van de
melkpomp is. Een ongedwongen
maar ontze end leerrijk bezoek
op wandelafstand van onze
school!
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juf Heidi

Sportnieuws
Sportdag op school
Dit jaar konden we helaas niet op verplaatsing voor onze sportdag door het alom gekend fenomeen:
Corona. Geen getreur want we kregen groen licht van onze directeur om er eentje te laten doorgaan
op school. En welk eentje!!
We konden proeven van : bouwen met bamboestokken, wandelen op een reuzebal, reuzedarts
spelen, een heuse airtrack lag er ook om trucjes op te doen. De laserguns waren helaas technisch
defect waardoor we met de Nerf-guns konden ba elen.
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De wheels waren “hot” en we klauterden over het hindernissenparcours. Maar de IPS-Games
scoorden het meest. Dit zijn grote kegels waarop lampjes aan en uit schieten die je dan moet
ui kken met je handen door te lopen. Allerlei combina es kon je hiermee maken: van de
stoelendans tot het werken in teams. Een computerstemmetje zij telkens wanneer de “game over”
was. De score kwam tevoorschijn op het scherm. We liepen de zielen uit ons lijf, ook de meesters en
de ju en gaven van katoen. Mach g om iedereen zo bezig te zien en te zien genieten van het
“bewegen en spelen” waar wij allemaal, ja ook de volwassenen, zo een nood aan hebben.
Geniet nog van enkele foto’s. En mocht je het gemist hebben : er staan er ook op de klaspagina’s.
Juf An

Ex -smalliër gaat naar Tokio!
Dat we veel talent hebben in de Smalle is allom gekend maar wisten jullie het volgende al:
Er gaat deze zomer een oud leerling uit de Smalle naar Tokio om er deel te nemen aan de
Olympische Spelen. Zijn naam is Niels Van Zandweghe en roeit in de bootklasse van de
lichte dubbeltwee. Met 2 in een boot waarbij ze samen 140 kg mogen wegen. Hij zal er alles
aan doen om voor ons land een medaille binnen te halen.
Dus bewaar goed jullie Belgische vlaggen en wimpels van het EK voetbal en laat ons massaal
supporteren voor hen! Go team Belgium!
Veel succes Niels en Tim !
Juf An

Iedereen wereldkampioen!
L5 en L6 gingen op vrijdag 21 mei naar Sport
Vlaanderen om daar allerlei acitviteiten rond
wielrennen te volgen.
Er waren 4 soorten ac viteiten:
· Estafe e met een quiz
· Escape spel rond gezonde voeding
· Parcours etsen
· Ini a e op de wielerpiste
Die dag was er enorm veel wind en het was een echt
uitdaging om onze ets in bedwang te houden.
Uiteindelijk had iedereen een leuke dag, maar we
hadden ’s avonds geen enkel probleem om in slaap te
vallen.
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Juf Ste

Prehistorie in het tweede kleuter
De tweede hel van mei stond helemaal in het teken van de dinosauriërs.
Een lesje in prehistorie en onnoemelijk moeilijke of niet uit te spreken namen.
Maar ongeloo ijk hoeveel 4 – 5jarigen weten over deze uitgestorven diersoorten.
De klas groeide aan met meegebrachte exemplaren (groot en klein), boeken en s ckers.
De kinderen konden dino’s komen schilderen, kleuren, puzzelen, knutselen…
De lmpjes op schooltv gaven ons een beeld van hoe het miljoenen jaren geleden was.
Een kartonnen bord werd de basis voor een stegosaurus 12
Fantas sch hoe deze reeds lang van onze aardbol verdwenen dieren nog steeds zo tot de
verbeelding spreken.
Een leerrijk en boeiend thema.
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Juf Johanna

Sportdag kleuter
Vrijdag 25 juni hadden we sportdag.
Ons programma moesten we helaas wat aanpassen door het minder goede weer….
Gelukkig was ons springkasteel overdekt en kon deze ac viteit wel doorgaan.
Regen en wat na e kousen … maar dat kon ons niet deren.
We haalden ten volle ons hartje op! Het was een leuke dag! We leefden ons uit bij
het dansen op de muziek. Op de foto’s kan je zien dat we ons hebben
geamuseerd!!!
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Juf Hilde

JOEPIE!!! Een nieuwe trein op onze kleuterspeelplaats
Na een vernieuwde speeltuin kwam er ook een splinternieuwe houten trein.
Iedereen was zo blij! De kleutertjes konden haast niet meer wachten om erop te mogen.
Rond de trein kwamen nog rubberen ma en om alles veilig en leuk te houden.
Onze speelplaats ziet er opnieuw ‘top’ uit.
Dankzij jullie steun en bijdrage bij o.a. de koekjesverkoop zijn zulke leuke projecten al jd
mogelijk en 100 % geslaagd.
Bedankt, juf Annelies, voor deze prach ge realisa e, dank lieve ouders, grootouders, vrienden
en sympathisanten van De Smalle voor jullie bijdrage.
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juf Ann DB

Kikkervisjes in het derde leerjaar
In juni kregen we enkele kleine gasten in onze klas, namelijk kikkervisjes.
Geboeid volgden we hun ontwikkeling op de voet.
Wanneer zouden ze achterpootjes en voorpootjes krijgen? Zouden we lang moeten
wachten eer hun staart verdwijnt? Waarvan leven ze? Elke dag kwamen de kinderen
nieuwsgierig de klas binnen om te zien hoever het ermee stond.
In een kikkerdagboekje noteerden we elke datum wanneer iets veranderd was. Eentje
kreeg zelfs de naam “Kruipertje”, want hij was het allereerste kikkertje dat uit onze kom
probeerde te kruipen. Heel grappig om die kleine deugniet bezig te zien! Als een echte
paracommando kroop hij met zijn sterke kikkerspiertjes bijna tot aan de rand van de
glazen kom… Dringend jd dus om ze weer de vrijheid te geven in hun vijver. Kikkers
zijn immers beschermde dieren.
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Juf Kris en

Schelpen
Nu het schooljaar op zijn einde
loopt… voelen we het
kriebelen… het zand onder onze
voetjes, de zon die schijnt op
ons bolletje… de vakan e is in
aantocht!
Juf had een doos vol scha en mee…
scha en uit de zee!
Een doos vol met schelpen: groot en
klein, zwaar en licht… en dit in
allerlei vormen!
Waw… we hoorden de zee in de
grootste schelp en onze stem
weergalmde toen we er in praa en!
We begonnen de schelpen spontaan te
sorteren, maar al snel ontdekten we
dat elke schelp verschillend is.
Wonderlijk… hoe mooi kan de natuur
wel zijn?!!!!
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Juf Hilde

Het oudercomité
Met een verlangen naar een normaal verenigingsleven, zo zijn we 2021 ingegaan. Ook het
oudercomité liet zich door corona niet kennen. Vergaderen deden we online of in open lucht,
vaak verplicht met minder dan 10 leden, op anderhalve meter afstand, bij regenweer en
vriestemperaturen zoals op de foto te zien is. We probeerden een aantal alterna even uit
zoals onze drive-in-pizzaslag, de online quiz en een nieuwe drukker voor onze sponsorboekjes.
Het vergde wat crea viteit en extra energie waardoor we ons gelukkig prijzen opnieuw
aanwezig te mogen zijn op het afscheid van de zesdes.
We hopen jullie in september allen terug te mogen ontmoeten. De eerste dag van het
schooljaar te kunnen starten met een lekker ontbijt, in november een kinderfuif organiseren,
aanwezig zijn op de communie en vooral... terug een heus feest op school waarbij
leerkrachten, leerlingen, buren en inwoners van Koolkerke en omgeving kunnen genieten van
een overheerlijke BBQ, samen een pintje drinken en vooral... het gezellig samenzijn!
Wil je ons contacteren of deel uitmaken van onze leuke groep -> bekijk onze facebookpagina
of mail via het mailadres vriendenvandesmalle@gmail.com
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Vrienden van de Smalle
Jurgen, Peter, S jn, Tom, Jan, Angela, Jane, Lisa en Leen

Mooimakers op school: Opera e Proper!
Zwerfvuil vergaat trager dan je denkt. In sommige gevallen zelfs nooit. Op lange termijn hebben zwerfvuil
en sluikstort zelfs een nega eve impact op onze omgeving.
Sta je even s l bij volgende verteringsprocessen?
bananenschil : 1 jaar
peuk
: 2 tot 15 jaar
kauwgom
: 20 – 25 jaar
blikje
: 50 jaar
pe les
: oneindig
Dit zijn dan nog maar enkele voorbeeldjes…
Een echte wake-upcall…
Daarom stak ook het derde leerjaar de handen uit de mouwen
voor een propere schoolomgeving. We trokken handschoenen
aan, namen grijpstokken en vuilniszakken mee en gingen volg
goede moed aan de slag.
Het ging om het opruimen van zwerfvuil zoals afvalzakjes, bananenschillen, peuken, kauwgom, glas,
plas c, lege blikjes…
De buit was groot.
Heel jammer eigenlijk, want dat betekent dat we allemaal nog bewuster met ons afval moeten omgaan.
Daarom dikke duim voor iedereen die het onderweg proper houdt.
Het goede doen gee een goed gevoel. Doe jij ook mee vanaf nu? Word jij ook een Mooimaker?
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Juf Kris en
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Laat iemand een
leuk verhaal aan
jou voorlezen

Lees een mop uit een
moppenboek en vertel
hem aan je mama/papa

Lees voor aan bv.
jouw zonnecrème

Lezen is
dromen met je
ogen open
Ga samen eens naar
de bib. Zo heb je
leuke boekjes voor
thuis.

Lees samen met je
mama/papa, oma/opa,
broer/zus, …
Lees samen met je
mama/papa, oma/opa,
broer/zus, …

Vijf op een rij
Zie blaadje hierna

Lees op een
zomerse plek…

Vijf op een rij

Eén, twee, drie, vier, vijf op een rij! Hier staan 25 leuke leesopdrachten.
Heb je er eentje uitgevoerd? Dan mag je het vakje inkleuren.
Probeer vijf hokjes op een rij te krijgen!
Dat mag van links naar rechts, van boven naar beneden, maar ook
helemaal schuin.

忍者

Dit alterna ef thema werd door onze kleuters zelf

gekozen. Na een brainstorm waren onze kleuters
erg geïnteresseerd en benieuwd om hierover meer
te weten. Voor ons was het wel even nadenken
want onze kinderen kennen de Ninja’s natuurlijk uit
lms en uit de lego ‘Ninjago’ guurtjes die krachten
bezi en. Vanuit hun vragen gingen we een hele
week met hen op weg in de wereld van de ‘Ninja’s’.
Dank zij ‘Google’ kwamen wij zelf héél wat
informa e op het spoor en leerden de ju en ook
bij.
Zo leerden we nu ge weetjes of ‘wist-je-datjes;’
1.Ninja’s ontstonden in het oude Japan.
De landen Japan en België zochten we op onze
kleuterwereldbol op. Robbe gaf aan dat deze twee
landen ver van elkaar lagen en dat is inderdaad zo.
2.Ninja’s waren eigenlijk boeren die onopgemerkt
spioneerden voor hun meester en hiermee geld verdienden. Ze konden zelfs een tuinman of
-vrouw geweest zijn.
3.Ninja’s beoefenden gevechtskunsten, deden aan medita e, schreven leerboeken om hun
kennis hierin te noteren.
4.Ninja’s waren behendig op parcours. Ze waren sterk in boomklimmen en klommen en
sprongen over elke obstakel zonder zich te bezeren.
5.Ninja’s oefenden in het grote geheim aan hun gevechtskunsten. In zwaardgevechten,
boogschieten en ninjasterwerpen waren ze héél bedreven.

ti

ff

fi

tti

ti

ti

tt

Op deze manier hadden we een geschiedenislesje over de Ninja’s op kleuterniveau. De
belangstelling werd nog groter wanneer kleuters uitgedost als een Ninja naar school kwamen.
Ze hadden niet enkel een ninjapak aan maar ook zwarte ninjamutsen die ze d.m.v. een zwart Tshirt rond hun hoofd knoopten. Enkele kleuters hadden ook ninjawapens mee, gelukkig uit
plas ek gemaakt.
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Ninja’s in het derde kleuter B

Renée haar handige papa knutselde zelfs een
houten ‘Katana’ of een ninjazwaard in elkaar.
Renée wist iedereen te vertellen dat Ninja’s
hiermee hun gevechtstechnieken oefenden
zonder elkaar pijn te doen. We installeerden
onze grote turnma en in de klas om onze
‘ninjamoves’ te oefenen. Prenten met
verschillende ninjamoves illustreerden elke
houding. Juf Annelies kwam ook even langs om
de ’moves’ van onze kleuters te bewonderen.
We leerden een verdedigingstechniek aan hoe je
je moet ‘verweren’ wanneer een vijand je zou
aanvallen. Met sokken mikten we op onze
tegenstander die aan de overkant van de mat
zat. Met vuistbewegingen probeerde de
‘ninjakleuter’ zo gefocust mogelijk de ‘sok
projec elen’ weg te slaan.
De kleuters mochten ook hun naam in het
Japans ‘natekenen’ aan de lich afel. Ze
ontdekten dat hun naam bestond uit andere
tekens die wij niet gebruiken. Gebogen lijntjes en streepjes in allerlei verschillende rich ngen
en diktes. Wat een gekke schrijfwijze!
De manuele ac viteit werd een ninjapoppetje knutselen volgens een visueel stappenplan. Zo
zelfstandig mogelijk gingen ze aan het werk en maakten op deze wijze hun eigen Ninja.
Het ‘klaverblad’ werd spelenderwijs d.m.v. een ninjaparcours aangeleerd. Dit is een
schrijfpatroon waarbij ze de juiste rich ngen zeker
moesten respecteren. Niet simpel.
Samen per twee deden we ook aan
evenwichtsoefeningen en trainden we de ooghandcoördina e. Zo werd er een bal tussen twee
kleuterruggen strak vastgeduwd om daarna een
eindje ermee rond te stappen. Op de smalle kant van
de Zweedse bank probeerden ze een pingpongballetje
op een lepel feilloos naar de overkant te brengen.
Met de bal, gekneld tussen hun benen sprongen ze
een afstandje en d.m.v. twee la en rolden ze een bal
heen en weer naar elkaar toe. Deze bal mocht echter
niet op de grond vallen. Voor de ene was dit
gemakkelijker en voor de andere een wat moeilijkere
opdracht. Maar… we hielden vol en probeerden het
steeds opnieuw want volhouding is wat telde want…
Ninja’s geven nooit op!
Ninja….GO!
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Ju en 3 de kl. B (Veerle en Ann)

De papawinkel
Vandaag viel een folder van de
‘ Papawinkel ‘ in de bus.
In de papawinkel vind je allerlei
soorten papa’s.
Zelf heb ik al een papa. Maar ik heb er
niks aan.
Wanneer pap een keertje met me
voetbalt, is hij na vijf minuten al moe.
Als ik in het zwembad van de hoogste
duikplank durf, ziet hij het niet eens.
En op de kermis vindt hij alles te duur.
Ik heb er genoeg van.
Ik ga pap inruilen voor een nieuwe
papa.
Maar zijn de papa’s in de papwinkel
echt leuker???
Dit is de korte inhoud van een hilarisch
en origineel prentenboek over papa’s
en hun zonen.
Ik vertelde het in de klas en stelde
achteraf de vraag of er kinderen waren
die hun papa liever zouden inruilen.
En oef papa’s; er was niemand die dat
wou want, ik ruil mijn papa NIET in
omdat
Hij ink is
Hij veel knu elt
Parket legt
Hij graag met de lego speelt
Ik veel mag snoepen en tv kijken
Hij vliegtuig speelt
Hij graag met mij met het treinspoor
speelt
Hij goed kan knu elen en kussen
Hij graag veel spelletjes met me speelt
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Zo zie je maar…
Juf Johanna

De moestuin van De Smalle
krijgt vorm!
Met het vijfde leerjaar o erden we de
voorbije jd enkele middagpauzes op
om aan onze moestuin te beginnen.
Na een lang en nat voorjaar konden
we er eindelijk invliegen.
Soms vrees je als leerkracht om
weinig vrijwilligers te vinden om
pauzes op te o eren en noeste arbeid
te doen. Niets was minder waar! We
moesten zelfs met een
beurtrolsysteem werken, omdat we
anders in elkaars weg liepen. Korte
berekening: We zijn in het 5de in het
bezit van 220 enthousiaste groene
vingers. Tussen de zandtuin en de
buren van onze school stonden er
heel wat struiken. De kinderen vlogen
er als bulldozers in en ontwortelden
struik na struik. En met struiken
bedoelen we echt STRUIKEN. Niet
alleen de begroeiing, maar ook de
grond moest wat gezuiverd worden.
We vonden heel wat bouwafval, glas,
plas c en sorteerden het allemaal in
ons geïmproviseerde containerpark.
Resultaat: een mooi braakliggend stuk
waar nog veel werk aan is, maar waar
we wel al eens iets op kunnen
proberen kweken.
We zaaiden heel wat
pompoensoorten en hopen ze
binnenkort te kunnen uitplanten. Als
de zomer ons wat guns g gezind is,
kunnen we met wat geluk in
september/oktober onze pompoenen
oogsten. Wie weet maken we er een
heus pompoenenfeest van. Bedankt
aan het 5de leerjaar voor jullie inzet!
Hier nog wat sfeerbeelden van de
werken.
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Meester Jeroen

Lotuskoekjesac e

ti

Ook dit schooljaar mochten we rekenen
op jullie massale steun bij de verkoop van
onze overheerlijke Lotuskoekjes.
Tientallen prijzen werden verdeeld onder
alle leerlingen die 10 of meer zakjes
verkochten. Oliver Lampaert uit 3e kl B
kroonde zich tot topverkoper met de
verkoop van meer dan 200! zakjes. Hij
nam de hoofdprijs, een nagelnieuwe
Ipad, met plezier in ontvangst. Camille
(1e lj) en Edouard Colpaert (2e lj)
behaalden zilver en kozen voor het Nerf
pakket. Net als Estelle (2e lj) en Achille
Cornet (1e kl A), die de derde plaats
behaalden en speelgoed als prijs kozen,
werden ook zij beloond met een bon van
Dreamland twv €150. Nogmaals een
grote dankjewel aan alle (ver)kopers om
onze school te steunen!
juf Annelies

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

Eind april trokken we met het
vijfde leerjaar naar de
kinderboerderij. Dankzij de
exibiliteit aldaar konden we
onze uitstap twee dagen
vervroegen, zodat we
verzekerd waren van een
schi erend lenteweertje. Na
een gezellige etstocht aten
we onze lunch ter plaatse op
en kon er nog wat geravot
worden op het speelplein.
Daarna
volgden de
kinderen een
workshop
rond
bevruch ng
en geboorte
bij dieren.
Tenslo e
mochten de
kinderen nog
vrij
rondlopen en
genieten van
de dieren.
Het was niet
alleen
leerrijk, maar
ook heel leuk
zoals je kan
zien op
onderstaande
sfeerbeelden.
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juf Kristl
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Kinderboerderij

EHBO in L6
In het 6de leerjaar kwam er in mei iemand
lesgeven over DHBO.
Dat betekent dringende hulp bij ongevallen. We
zagen wat het verschil was tussen DHBO en
EHBO, hoe we hulp kunnen bieden, hoe we de
hulpdiensten verwi gen, hoe we iemand met
vers kking kunnen helpen …

Door de huidige maatregelen mochten we geen
mondbeademing toepassen op de pop , maar wel
hartmassage.
Op het laatste zagen we nog eens hoe we met
een AED moesten werken.
De volgende lessen leerden we nog wat bij over
‘EHBO’. We mochten een drukverband op elkaar
oefenen.
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Juf Ste

Droomkasteel in zandtuin en
gloednieuwe speeltrein op de
kleuterspeelplaats
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Een dikke 20 jaar lang trotseerde de
grote speeltoren in onze zandtuin
weer en wind. Die was het
pronkstuk en trots van onze
vroegere directeur, meneer Rudy,
die bij de start van zijn
directeurschap investeerde in de
aanleg van een prach ge zandtuin
voor de kinderen van De Smalle.
Hij was voor op zijn jd, want toen
bestonden speelplaatsen enkel uit
betonnen tegels. Het groen moest
je erbij denken en met een beetje
geluk kon je er naast het kkertje en
schipper mag ik overvaren, touwtje
springen of knikkeren. In De Smalle
kon het dus ook anders.
Seizoen na seizoen verscha e onze
zandtuin urenlang speelplezier aan
honderden kinderen. Maar zoals
dat gaat in het leven, komt ook op
materiaal wat sleet te zi en. De
laatste jaren werden de
speeltoestellen regelma g
opgeknapt door het oudercomité en
klusjesman Robert, bouten werden
aangeschroefd, stukken werden
vervangen.
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Vorig jaar was het evenwel niet meer te overzien, elke speel jd brachten kinderen afgekraakte
stukken plank of bouten op mijn bureau leggen. De speeltoren was niet langer veilig en
noodgedwongen werd deze afgesloten. Tot grote teleurstelling van onze kinderen, maar ik mocht
het niet gedroomd hebben dat de toren het zou begeven met kinderen erop. Zo wil niemand de
krant halen. Ik schreef verschillende rma’s van speeltuigen aan, catalogussen werden
opgestuurd maar geen enkele wist me te bekoren. Totdat Cor, zaakvoerder van Mekano, bij ons
op school langskwam. Hij bekeek onze zandtuin en stelde voor om een persoonlijk ontwerp,
passend bij onze schoolvisie, uit te tekenen.

Ik had al bijna de hoop opgegeven totdat
er twee weken later een e-mail in mijn
mailbox binnenkwam. Een prach g
ontwerp rolde uit de printer, ik waande
me in het sprookjesbos van de E eling.
Alle leerkrachten waren er unaniem over
eens dat dit een enorme meerwaarde zou
betekenen voor onze school en leerlingen.
Ook ons oudercomité was meteen
gewonnen voor dit project en steunde ons
nancieel om deze plannen te
verwezenlijken. Een grote dankjewel is
hier zeker op zijn plaats!
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Tijdens de a raakwerken van de oude
tuigen lieten S jn en Jan, leden van het
oudercomité, hun spierballen rollen.
Samen met mijn vriend Dave en zijn
werkmakker, klaarden deze 4 noeste
werkers het klusje in nog geen halve dag
jd. Chapeau!
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De deadline naderde want ik wilde per sé
nog dit schooljaar nieuwe speeltoestellen
installeren, dat had ik immers beloofd aan
de vele kinderen die me bijna dagelijks de
oren afzaagden wanneer die nieuwe
speeltuigen er gingen komen.
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De plaatsing van de nieuwe toestellen liet wat langer dan voorzien op zich wachten. Alle
medewerkers van Mekano moesten immers 14 dagen in quarantaine wegens corona. De
planning van de plaatsing werd wat opgeschoven. Spij g maar niet getreurd want we stonden
als eerste op de lijst. Op een vroege donderdagochtend eind mei was het dan eindelijk zo ver! Al
om 7u ’s morgens stonden 2 vrachtwagens met grote opleggers te wachten langs de Brugse
Steenweg. Indrukwekkend om te zien! 4 prach ge houten torens met gekleurd dak lagen er te
wachten op hun nieuwe thuis. Bij het zien van die mastodonten voelde ik toch een traantje in de
ogen pieken van ontroering, wetende dat we hier vele kinderhartjes blij mee zouden maken. Je
had hun gezichtjes moeten zien wanneer ze de torens met kraan over de parking, de zandtuin in
hesen. Dit vergeten ze nooit van hun leven.

Vele ooh’s en aah’s later staan de
nieuwe speeltoren en
vogelnestschommel er, gemaakt
van robinia hout, goed voor zeker
25 jaar speelplezier.
We openden de zandtuin feestelijk
met extra speel jd voor de
leerlingen en verse aardbeien van
bij Henrietje voor alle leerkrachten.
Nog liever hadden we gehad dat
we jullie, ouders, ook konden
uitnodigen op deze feestelijke dag
maar corona… .
De kleutertrein op de
kleuterspeelplaats had ook al
evenveel jaren op de teller, maar bij
het ontleden ervan merkten we dat
hij nog wel even tegen een stootje
kan.
Nu staat hij in de zandtuin en
verscha hij er een welgekomen
plekje voor kinderen die een
schaduwplaatsje zoeken.
We plaatsten een nieuwe,
kleurrijke trein op de speelplaats
tot groot jolijt van de kleuters en
de kinderen die ’s avonds in de
opvang blijven.

ti

ft

Juf Annelies

Gezond ontbijt in de derde klas
Tijdens de werolessen
in mei leerden we
heel wat over
gezonde voeding. Wat
zijn de bouwsto en
voor een gezond
lichaam? Welke ps
nemen we mee om
een gezonde
levenshouding aan te
nemen? “Mens sana
in corpore sano”, een
gezonde geest in een
gezond lichaam. Ze
wisten het bij de
Romeinen al…
We maakten kennis
met de gezondheidsdriehoek en de bewegingsdriehoek. We sloten het thema af met een gezellig
gezond ontbijt in de klas.
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Juf Kris en

Kermis in Koolkerke
Onze kleuters hadden dolle pret op de kermis in
Koolkerke….

BELANGRIJKE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR

juli & augustus

december
1/12: pedagogische studiedag

Zomervakan e: administra ef verlof van 7
juli t.e.m. 20 augustus

22/12: oudercontact kleuter en lager

26/08: van 13.30u tot 16u: openklasdag

24/12: halve dag school tot 12.05u

september

april

01/09 start nieuwe schooljaar

30/04: schoolfeest in de
Stadsschouwburg

02/09 om 19.30u: infoavond 1e leerjaar
12/09: plech ge communie
18/09: eerste communie

mei

26/09: Koolkerke kermis

22/05: eerste communie

30/09: schoolfotograaf

25/05: pedagogische studiedag

oktober

juni

4/10: vrije dag

4/06 en 4/06: plech ge communie

13/10: pedagogische studiedag

12/06: Feest op school

12/11: vrije dag

23/06: afscheid 6e leerjaar
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29/06: oudercontact kleuter en lager

De laatste jaren investeren we sterk in ons leesbeleid.
Zo zijn we al enkele jaren een kwar ermakersschool waar er in alle klassen elke dag
een kwar er wordt gelezen.
We gaan ook tweewekelijks op bib-bezoek waar de kinderen boeken kunnen kiezen
volgens eigen interesse en niveau. Toch is het al jd jn als we een uitgebreid
aanbod aan leesvoer hebben bij ons op school. Zo vindt elk kind wel een boekje die
bij zich past.
We deden een oproep om (tweedehands)-boeken in te zamelen. Mooie, recente
boekjes die toch maar stof aan het verzamelen waren bij jullie thuis, krijgen hier op
school een tweede leven. Een grote DANKJEWEL aan alle boekenschenkers!
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Juf Lies

ONZE JARIGEN
Zij zijn jarig op……

juli

4 jaar

22/07

Mestdagh Lizzy

8 jaar

23/07

Herssens Tess

11 jaar

26/07

Caestecker Ralph

10 jaar

26/07

Procureur Céleste

9 jaar

28/07

Maus Lynn

30/07

Cuyvers Charlo e

31/07

Ameye Léon

12 jaar
8 jaar

01/07

Bardyn Ma eo

02/07

Vandenberghe Shari

10 jaar

04/07

Beausaert Willem

10 jaar

06/07

Pillen Victor

4 jaar

07/07

Zakhel Halima

7 jaar

08/07

Maus Owen

8 jaar

08/07

Vanhove Kyara

9 jaar

10/07

Delbare Quinten

9 jaar

10/07

Cabooter Angelo

29 jaar

11/07

Deschryver Emma

10 jaar

02/08

Callant Elena

11 jaar

11/07

Vanlanduyt Ruben

4 jaar

05/08

de Voogt June

5 jaar

12/07

Seys Jeron

6 jaar

06/08

Beel Kris en

59 jaar

13/07

Verriest Kenzo

11 jaar

12/08

Hoste Sam

6 jaar

14/07

De Muyt Marie-Laure

10 jaar

15/08

Dhaenekint Bente

5 jaar

14/07

Gruyaert Krista

59 jaar

17/08

Beausaert Kira

7 jaar

15/07

Maes Rhune

10 jaar

18/08

De Laender Maud

10 jaar

16/07

Aarnouts Myrthe

11 jaar

21/08

Deforche Felix

7 jaar

16/07

Casteleyn Sarit

5 jaar

21/08

Van Tuyckom Liam

13 jaar

16/07

Gruwez Karel

11 jaar

22/08

De Vader Finn

5 jaar

17/07

Blancke Eleanor

7 jaar

23/08

De Rous Lilli

5 jaar

18/07

Delaere Emile

7 jaar

26/08

Caes Anna

5 jaar

18/07

Maysen Vanden Broecke Caenepeel

27/08

Chris aens Thibault 12 jaar

27/08

De Bruyne Julie

31/08

Van de Vijver Aurélie 6 jaar

3 jaar

Liu Kelvin

7 jaar

20/07

Vandromme Annabel

9 jaar

tt

20/07

ti

3 jaar

tt

Vanoutrive Julien

ti

19/07

augustu

4 jaar

s

6 jaar

Afscheid 6e leerjaar
Op 24 juni ging het afscheid van het 6de door. Elke ‘gezinsbubbel’ had een plaatsje voor het
podium en kregen een bubbeltje extra! Juf Annelies stelde ons voor door middel van een speech.
Daarna kwamen wij al dansend met onze hoedjes en de afstudeerkledij op het podium. We zagen
een lmpje met allerlei oude foto’s en zongen daarna de pannen van het dak. Daarna was de
o ciële diploma uitreiking en we gooiden we onze hoedjes heel hoog de lucht in. Nog een foto
met ons gezin en daarna kon het feest pas echt beginnen.
Wat daar allemaal gebeurde … dat verklappen we nog niet te veel. What happens on ‘afscheid
6de’ stays on ‘afscheid 6de’. Anders is het niet meer spannend voor de volgende groepen.
We bleven met iedereen in de klas slapen. Ook juf Lies en meester Jeroen waren van de par j. In
de ochtend kregen we een heerlijk ontbijt van het oudercomité. Met kleine oogjes genoten we
van onze laatste vrijdag in de Smalle!

ti
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fi
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juf Ste

ZEEKLAS

BLANKENBERGE

WE TROKKEN MET ONZE VIERDEKLASSERS NAAR BLANKENBERGE VOOR ONZE JAARLIJKSE ZEEKLAS

Op de
trappers en
weg zijn we
Na maanden van voorbereiden op
onze etsvaardigheden in grote groep
was het op donderdag 24 juni dan
eindelijk tijd voor de kers op de taart.
We vertrokken op ZEEKLAS!
Dankzij Mr. Rudy moesten we
gelukkig onze valiezen niet
meesleuren op onze bagagedragers,
want hij had de valiezen de dag
ervoor met zijn grote kar richting
Blankenberge gebracht. Sommige
valiezen werden er wel van verdacht
een mama/papa te bevatten gezien de
omvang en het gewicht ervan. Toch
vonden we in die twee dagen nergens
een verstekeling... Het waren dus
toch gewoon kleren en schoenen. En
een pyjama natuurlijk.
Omstreeks 9u lieten we de
schoolpoort achter ons en reden we
met onze vierdes richting
Blankenberge. Een tocht van
ongeveer 2O km die ons langs de
mooiste polders voerde. Onderweg
werden we gespaard van valpartijen
en ook die verduivelde kettingen
hadden besloten om vandaag eens
niet van de tandwielen te vallen.

!
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STRANDPRET: Zowel de meisjes als de
jongens konden zich volop uitleven op het
strand onder een stralende zon.

fi

fi

2-DAAGSE

Na twee uur reden we het
domein van de Duinse Polders
op, onze verblijfplaats voor deze
2 dagen. Na het opmaken van
ons bed en het legen van onze
valies aten we ons lunchpakket
in de tuin van het domein.
Eens de broodnodige versterking
van pistolets, brood en hier en
daar een boterkoek naar binnen
was gewerkt trokken we naar
Sea-Life. Daar konden we heel
wat zeedieren en vissen van
dichterbij bekijken. Gezien het
een gewone weekdag was,

hadden we bijna het hele park
voor ons alleen. Van zeehond tot
haai, alles werd van dichtbij
bekeken door de vierdeklassers.
Daarna even langs het hotel om
de zeekoffer op te halen en te
genieten van een vieruurtje.
In de zeekoffer vonden we heel
wat materiaal om het strand te
ontdekken: temperatuurmeters
voor het zeewater, schopjes,
zeefjes, vergrootglazen, ….

vervolg op de volgende pagina

VEILIGHEID VOOR ALLES: Onze
etskapitein Ximen trok de kop van etsrij
op een fantastische manier. Iedereen had ook
zijn helm en uojas mee.

BEDANKT! Onze oudervereniging ‘de
vrienden van De Smalle’ deed voor elke
leerling een mooie bijdrage in de kosten. Een
welgemeende merci!

2-DAAGSE

ZEEKLAS

BLANKENBERGE

Na een tweetal uur onder een stralende zon,
trokken we terug naar de Duinse Polders.
Vooraleer aan te schuiven voor het avondeten
moesten we natuurlijk al dat zand even
wegspoelen onder een deugddoende douche.
Met 40 hongerige magen trokken we naar het
restaurant, waar iedereen smulde.
Na een stevige avondwandeling tot aan de
Pier en een lekker ijsje kropen we moe, maar
voldaan onder de wol. Na een kwartiertje
hoorden we enkel nog het ruisen van de zee.
(of was dat gesnurk?)

DAG
We starten de dag met een stevig ontbijt
(sommigen aten alsof ze de Ronde van
Vlaanderen nog moesten rijden) alvorens
richting Uitkerkse Polder te trekken. Een
natuurgids nam ons mee in dit prachtige
domein waar we op zoek gingen naar heel wat
mooie vogels. We hadden ook het geluk om
wat kikkers te zien. We sloten af met een
lekker broodje in de tuin van het
natuurcentrum alvorens naar De Smalle
terug te keren. Dat het venijn in de staart zit
was duidelijk, want de laatste kilometers
waren er met heel wat gepuf en helaas wat
regen, maar we kwamen allen veilig (maar
moe) terug.
Bedankt vierdeklassers voor deze 2
fantastische dagen!
Meneer Anthony en Juf Lieve

2


SEA-LIFE: We genoten van de gekke
bewegingen van de pinguïns en al de andere
dieren uit de onderwaterwereld.

AVONDWANDELING: We sloten
donderdagavond de dag af met een stevige
wandeling over het strand tot aan de pier.
Toen we terugkwamen was het al bijna
donker...

VERBLIJFPLAATS: We sliepen in hotel
‘de Duinse Polders’, waar we reeds jaren
komen. Een mooie kamer en een lekkere
maaltijd, perfect om uit te blazen na een
drukke dag.

¥
Familienieuwsµ
Oprechte deelneming

Op 28 april 2021 overleed mevrouw Lia Coudeville, geboren op 29 oktober 1931,
Zij was de weduwe van de heer André Devisch , oma van juf Lies Boone
*******

Op 12 juni 2021 overleed mevrouw Monique Steelandt, geboren op 18 oktober 1937,
Zij was de weduwe van wijlen de heer Elias Van Holm, mama van Anja Van Holm en Chris ne
Des ckere - Van Holm
*******

ti
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Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming

¥
Familienieuwsµ

Op 07 april 2021 werden Julian &
Mavrick de Voogt geboren.
Broertjes van June de Voogt,
zoontjes van Ine Dumon en Axe de
Voogt.

Op 3 mei 2021 werd Lex Wickens
geboren.
Broertje van Jack Van de Cappelle,
zoontje van Melanie Orme en Jan
Wickens.

Op 17 mei werd Oliver Declerck
geboren.
Broertje van Titus Declerck,
zoontje van Carmen De Wulf en
Frederik Declerck.

Op 21 juni werd Julien Breemersch
geboren.
Zoontje van Margaux Saelens en Louis
Breemersch.

