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Ten geleide
Op school voelde het de voorbije 2 maanden aan als vòòr corona jd. De leerlingen van de
derde graad mochten het mondmasker thuislaten, we konden opnieuw op uitstap naar de bib,
de kinderboerderij, het bos en toneel. Ook het zwemmen en de naschoolse sporten werden tot
groot jolijt van de kinderen terug opgestart. Ons Erasmusproject werd terug opgenomen en
vorige week kwamen onze buitenlandse partnerscholen op bezoek. Dit en nog veel meer
nieuwsjes krijg je te lezen in deze Smak.
Lang hee het mooie liedje niet mogen duren. De voorbije week raasde het coronavirus in
sneltempo in vrijwel alle basisscholen over het hele land. Ook wij bleven niet gespaard. Alle
leerlingen van het 3e lj. moesten zich de voorbije week laten testen na 2 posi eve besme ngen
in de klas. Gelukkig bleef het daarbij waardoor ze na 2 dagjes terug naar de klas mochten
komen. Ook het 1e lj had minder geluk want bij een posi eve besme ng van een leerkracht
wordt de ganse klas meteen als hoogrisicocontact aanzien door het CLB. Onze eersteklassers
zijn sinds donderdag thuis en mogen na een nega ef PCR-testresultaat meteen uit quarantaine.
We duimen voor hen dat ze goed nieuws krijgen zodat ze kunnen genieten van een mooie
herfstvakan e.
Woensdag kwam het onderwijsveld samen en werd er beslist dat de mondmaskerplicht voor
het 5e en 6e leerjaar terug ingevoerd wordt. Onze jongens en meisjes van de derde graad
moeten de maandag na de herfstvakan e opnieuw dagelijks een mondmasker meebrengen en
opze en in de klas. Buiten op de speelplaats en in de re er mogen de mondmaskers gelukkig
af. Ook de test- en quarantainestrategie worden bijgestuurd. Opdat er minder kinderen
nodeloos in quarantaine moeten, zoals nu het geval is, worden vanaf 8/11 enkel nog kinderen
getest als ze symptomen vertonen. Enkel bij 4 of meer besme ngen in een klas in 1 week
treedt er een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in
quarantaine wordt geplaatst. Laten we hopen dat de herfstvakan e voor de nodige a oeling
zorgt en het zo’n vaart niet hoe te lopen.
Tot slot nog even dit. De zachte landing in het lager blij een groot succes en de leerkrachten
van de oudste kleuters hadden er heimwee naar. Daarom werd er in overleg met het
kleuterteam beslist dat de kleuters van het 2e en 3e kleuter ’s morgens niet meer hoeven te
wachten op de kleuterspeelplaats tot de bel van 8.30u gaat. Zij mogen bij aankomst op school
meteen doorstappen naar de klas waar hun juf hen opwacht. Voor de jongste kleuters blij
het zoals gewoonlijk. Zij verzamelen op de speelplaats waar de ju en hen opwachten vanaf
8.15u.
Veel leesplezier in deze extra lijvige Smak en een deugddoende herfstvakan e aan allen!
Juf Annelies

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 !

Ontbijt op 1 september
Vol energie en met veel enthousiasme zijn we als oudercomité Vrienden van de Smalle aan een
nieuw schooljaar begonnen. Zo’n start is een moment om even s l te staan bij de zaken die echt
belangrijk zijn. Na de crisis die we hebben meegemaakt, is dit voor ons als vereniging het terug
SAMEN kunnen zijn! En daar hoeven we geen ingewikkelde dingen voor te doen. Een ontbijtje
voorzien op 1 september, de omkadering van het grootouderfeest en ons pastakraampje op de
markt van Koolkerke jdens Halloween zijn de eerstvolgende ac viteiten waar we jullie graag
op verwelkomen!

Het ontbijt werd voor het eerst georganiseerd op de speelplaats van het lager. Zo hadden wij
wat meer ruimte om iedereen te ontvangen en werden de kleutertjes niet overrompeld op hun
eerste schooldag. Angela en ikzelf stonden aan de schoolpoort om iedereen welkom te heten
en door te verwijzen naar de plaats waar Peter, Lisa, Jane, Jurgen, Tom en S jn stonden met
verse heerlijk geurende ontbijtkoeken, ko e en chocolademelk.

De vele gui ge blikken bij de kindjes en de vrolijke gezichten van de ouders deden ons besluiten
dat het ontbijt le erlijk maar ook guurlijk werd gesmaakt! Hopelijk zien we jullie ook terug op
30 oktober jdens de Halloween-ac viteiten die de verschillende verenigingen van Koolkerke
organiseren, alsook op 27 november waarop onze énige echte kinderfuif doorgaat!!
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Wil je graag deel uitmaken van deze to e oudergroep, spreek dan gerust één van de leden aan.
Leen - voorzi er

Mijn naam is Louise Nevens en ik
ben 22 jaar oud. Twee jaar geleden
studeerde ik af als leerkracht lager
onderwijs. Lesgeven was van kinds
af een grote droom en nu mag ik
elke dag mijn passie uitvoeren. Ik
leerde SLHD De Smalle kennen via
het lerarenpla orm (Daar zat ik het
vorige schooljaar in.) en nu mag ik
hier vol enthousiasme werken. Ik
geef hal ijds les in het derde
leerjaar samen met juf Kris en en
hal ijds sta ik in de zorg. Een
glimlach toveren op de gezichtjes
van de leerlingen (en omgekeerd),
maakt mijn dag onmiddellijk goed.
Wie mij kent zou mij omschrijven
als leergierig, sociaal, spontaan en
exibel.
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Mijn naam is Lien Vanryckeghem. Ik ben 30 jaar en
woon in Koolkerke vlakbij de school.
Ik ben mama van twee kindjes, Sam en Lo e. Sam
zit in het eerste kleuter bij juf Hilde en juf
Dominique. Lo e komt volgend schooljaar ook de
school onveilig maken.
Ik ben in 2013 afgestudeerd als kleuterleidster en
studeer sinds vorig jaar bij voor lager onderwijs in
afstandsonderwijs. Nog maar enkele vakken en
stage en dan is ook die opleiding afgerond.
Ondertussen heb ik al heel wat gewerkt bij zowel de
kleuters als bij de leerlingen van de lagere school.
En blijf ik vol enthousiasme voor elke nieuwe
uitdaging gaan. Hiervoor ben ik zelfs al een jaar naar
het buitenland geweest om kinderen Nederlands
aan te leren.
Op school vervang ik even juf Kristl terwijl zij bezig is
met het meelooptraject van directeur. Hierdoor sta
ik in het eerste leerjaar, in het zesde leerjaar en
soms in het derde leerjaar. Verder werk ik ook nog
op twee andere scholen binnen de
schoolgemeenschap.
Mijn hobby’s zijn bakken, schrijven , tekenen en
etsen.
De meeste die me kennen zouden me omschrijven
als sociaal, spontaan, goedlachs, bezige bij, crea ef
en al jd bereid om te helpen.
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Nieuwe leerkrachten

Als nieuwe leerkracht van de Smalle stel ik
me graag eventjes aan jullie voor!
Ik ben Inge Roets en woon samen met mijn
zoon, Emile, in Assebroek. Emile is 13 jaar.
Ik hou van reizen, lekker eten, aperi even,
wandelen, crea ef bezig zijn en de zon!
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Van kinds af aan wilde ik graag juf worden.
Ondertussen ben ik al 20 jaar juf met hart
en ziel! Ik gaf reeds in alle leerjaren les.

30 juni 2021 ….. het o ciële afscheid van juf Krista!
Op pensioen gaan na zoveel jaren kleuterjuf geweest te zijn, ja, dat moest gevierd worden!
Krista werd voor een laatste keer begroet door al haar collega’s op school. Eerst een glaasje
in de hand om al even te bekomen van de eerste emo es. Daarna mocht ze plaatsnemen
op de feeststoel. Meneer Rudy bracht een speech waarbij toch een traantje weggepinkt
werd… Jaren werken op dezelfde school brengt toch heel wat verhalen met zich mee.
Natuurlijk laten we een collega niet zo maar gaan. Prach ge cadeaus werden gegeven om
haar startend pensioenleven op te euren en om blijvend aan ons te denken ;-). Het lied ‘Ik
hou van u’ van Noordkaap deden de traantjes losbarsten. Het is raar om na jaren afscheid
te moeten nemen van iemand die je dagelijks zag. Gelukkig bracht het lekker maal van haar
zoon Diek (Cook on Fire) weer een lach op ons gezicht en vertelden we honderduit over
‘weet je nog die keer…’. Het feestmaal werd afgesloten met een heerlijk dessert, een
traktaat van Krista voor ons.
Ik hoorde haar tussenin al eens en ze geniet volop van haar vrije jd. Alhoewel, met de
komst van nog een kleinkindje afgelopen juli hee ze alvast haar handen vol!
Geniet maar Krista!
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juf Veerle

Nieuwe kleuters
Op 1 september zijn wij met 27 jongste kleuters gestart .
Voor 7 kleuters was het hun allereerste schoolervaring. Ze doen het prima! We hebben al veel
mogen ontdekken in het klasje en al snel waren er geen tranen meer .
Welkom aan : Lio, Laure, Aurora, Maria , Liana , Anne-Marie en Emilia .
Vele groetjes, de ju en.

ock :-)
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New kids on the bl

Teambuilding met de leerkrachten
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Op 30 augustus, net voor de start van het schooljaar, kwamen we met de meesters en
ju en samen om op teambuilding te gaan. De weergoden waren ons alvast goed gezind en
we konden dus in droog weer klaarstaan om 9u met de ets.
Je moet het maar kunnen om in de natste zomer sinds het begin van de me ngen in 1833
een droge dag te vinden om op teambuilding te vertrekken. De meesten van ons wisten
niet wat hen te wachten stond. Klaarstaan met de ets om 9u en zwemkledij + spor eve
kledij meebrengen was de boodschap geweest. Na een mooie etstocht rich ng de
Noordzee werden we verwacht in Surfers Paradise. Eerst een lekkere cocktail met hapjes
om er daarna meteen in te vliegen. Er stond redelijk wat wind, waardoor de instructeurs
ons voorstelden om eens een ini a e surfen uit te proberen. Het verging ons goed en na
een kwar ertje oefenen, begonnen er al redelijk wat leerkrachten golven te trotseren met
hun surfplank. Vallen en opstaan zat er uiteraard bij, maar de sfeer werd er zeker niet door
bedorven. Later mochten we ook nog tegen de golven vechten met een grote sup. We
lachten heel wat af, al begon de grens van gevaarlijk wel wat dichterbij te komen want de
zee werd wilder en wilder. Je leest het: een droge dag dat wel, maar ook een heel
winderige dag. Na een korte pauze met, hoe kan het ook anders, boules de berlin, begon
deel 2 van de dag waarin we het in groepjes opnamen tegen elkaar met verschillende
strandspelen. Uiteindelijk vertrokken we in de vroege avond terug met onze ets (wind
mee gelukkig). Moe maar blij met de succesvolle dag schoven we nog aan in Dudzele om te
genieten van een lekker pizzabu et. Nadien ging iedereen zijn weg naar huis en konden we
mooi opgeladen onze zinnen ze en op de eerste schooldag.

Spinnetjes in ons klasje!
Er was eens…( vingerrijmpje)
Er was eens een spinnetje, dat
zocht een vriendinnetje.
Ze keek eens hier, ze keek eens
daar, maar vond niemand, echt
waar!
Er was eens een ander spinnetje,
dat zocht ook een vriendinnetje.
Ze keek eens hier, ze keek eens
daar, maar vond niemand echt
waar!
Er waren eens 2 spinnetjes, ze
zochten allebei een vriendinnetje.
Ze keken eens hier, ze keken eens
daar,… en toen vonden ze elkaar!
In ons klasje zijn er ook veel
spinnetjes . Eerst speelden ze alleen,
maar wat later vonden ze het jn
om samen te spelen.
Samen spelen, samen leren, samen
delen!
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1ste kleuterklas

Het eerste leerjaar naar de kinderboerderij
Op 28 september trok het eerste leerjaar naar de kinderboerderij. Op de planning stond
in de voormiddag soep maken met groenten uit de moestuin en in de namiddag
boerderijverkenning.
Terwijl de groep van juf So e groenten aan het oogsten was, mocht 1A even bij de
konijnen gaan kijken. Daarna was het de beurt aan 1A om groenten te oogsten. De
andere kinderen mochten ondertussen de geoogste groenten wassen.
Ook wij mochten na het oogsten onze groenten wassen.
Daarna werden we aan het werk gezet. ‘Gewapend’ met een groentenmes gingen we aan
de slag om de groentjes jn te snijden. Le end op hoe we ons mes moeten vast houden,
de manier waarop we snijden en vooral dat we niet in onze vingers snijden met dat
scherpe mes.
Eenmaal alles gesneden, gingen de groenten in de pot met wat boter, water, peper en
zout en een bouillonblokje.
Terwijl de soep aan het koken was, mochten we even in de speeltuin. Ondertussen werd
de soep gemixt. Tegen lunch jd mochten we eerst van onze zelfgemaakte soep eten. Ze
hebben allemaal geproefd, de ene wat enthousiaster dan de andere, maar ze hebben
geproefd!
Na het eten mochten we luisteren naar een verhaal uit een boek dat Lewis meebracht
over de kinderboerderij. Gezellig genieten van het verhaal onder de grote moerbei.
In de namiddag gingen we nog op boerderijverkenning.
We genoten van een fantas sche dag!
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juf Charlo e

Bezoek van schepen Jasper Pillen in het vierde
In ons thema ‘België’, waar we leerden over onze gemeente, onze provincies, onze gewesten en ons
land, kwam schepen Jasper Pillen al onze vragen over de gemeenteraad, schepenen, de
burgemeester, .... beantwoorden. Samen hadden we vooraf vragen voorbereid en iedereen stelde zo
één vraag aan Jasper. We leerden over het werk van een schepen, hoeveel vergaderingen er zijn,
waarom het een boeiende job is, …. Kortom, het werd een boeiend uurtje en nadien wisten we weer
een pak meer over de werking van onze stad. Ook konden we vragen stellen over het parlement in
Brussel, gezien Jasper elke donderdag naar Brussel trekt om daar zijn werk als
volksvertegenwoordiger te doen. Dankjewel Jasper voor je jd en om ons werothema mee op te
bouwen!
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meneer Anthony

Dag van de leerkracht
Op dinsdag 5 oktober was het weer zover: de dag van de leerkracht!!
Elk jaar komen enkele leden van het oudercomité ons verrassen met een jne a en e😁
👍 🤗 ! Waar ze de originele ideeën vandaan blijven halen is mij een mysterie….
Dit jaar kregen we zelfs de keuze tussen verschillende biologische-producten👌 !
Lekker en gezond: toppietop!
Ze mo veerden de kinderen zelfs om de juf of meester een heus applaus te geven…een
hartverwarmend momentje👏 !
Uit naam van alle collega’s wil ik ons oudercomité van harte bedanken om ons elk jaar
opnieuw even een speciaal gevoel te geven en ons erop te wijzen dat we echt wel goed
bezig zijn🥰 !
Mercikes!!!!!
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juf Dominique

Sportdag lager
Op dinsdag 14 september trokken we met heel het lager op sportdag naar de Sint-Pietersplas.
Het eerste tot en met het derde leerjaar ging met de bus en de oudsten gingen met de ets.
Toen we daar toekwamen, stonden onze enthousiaste begeleiders ons al op te wachten.
Sommige klassen trokken meteen hun wetsuit aan en gingen al het water in. Heel wat wils voor
de waterra en van De Smalle: kajakken, ra en, giant sup, taxiboot, …
Andere klassen gingen van start met andere ac viteiten. Zo moest het 6de leerjaar eerst een
stevig vlot bouwen alvorens ze op het water konden. Maar ook voor de jongere jaren was er heel
wat te doen naast het water: een scha enzoektocht, springen op het springkasteel, spel zonder
grenzen… Ook de weergoden waren ons die dag (gelukkig!) goedgezind.
Een perfecte teambuilding aan het begin van het schooljaar!
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juf Lies Boone

en vrouwen aan
Sportieve mannen

!
de Sint-Pietersplas

Sportnieuws
Loopcriterium Brugge
Pro ciat aan al onze lopers die deelnamen aan de crossen.
De eerste was een belevingsloop met hindernissen! Een heuse ervaring voor velen. Een ervaring voor
herhaling vatbaar. Geen druk, geen wedstrijdgevoel, enkel voor het plezier van de sport!
Eentje viel in het water en de laatste cross ging door in het Veltembos.
We zijn zo blij dat het terug mag !

Breng je sportclub naar school
Bedankt aan alle kinderen die in hun favoriete
spor enue naar school kwamen op woensdag
29 september. We star en de dag alvast gezond
met een dansje in de regen! We konden volop
vertellen in de klas over onze lievelingssport.
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Hopelijk hee iedereen zijn jaar spor ef ingezet. Indien je nog geen sport beoefende naast
school, heb je ondertussen hopelijk een leuke sportclub gevonden waar je je thuis voelt en waar
je je kan uitleven.

Krachtbalini a e in De Smalle
Tijdens de maand september hebben de kinderen uit onze school kunnen kennismaken
met de sport krachtbal. Spor ng Brugge , de lokale krachtbalclub uit Koolkerke, gaf
aangepaste lessen aan al onze kinderen. Een leuke ini a e waar iedereen van genoot! Er
werden nadien heel wat nieuwe leden gemaakt hierdoor. En het eerstvolgende weekend
wonnen we zowaar een wedstrijd! Pro ciat!

Sportpagina
Voor heel wat info over sport op school en onze naschoolse ac viteiten kan je steeds
terecht op onze facebookpagina VBS De Smalle spor nfo. Welkom
de sportredac e

KOSTUUM
vanaf

€350

Maison Distinguée
HERENMODE
SPECIALIST IN GROTE MATEN
Eigen atelier
Kaai 5, 4524 CL SLUIS, info@maisondistinguee.nl

T 0031 117 461 462
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Nieuw, duurzaam speelgoed op onze kleuterspeelplaats
Onze kleuters werden reeds verwend met een nieuwe kleutertrein op het einde van het
vorig schooljaar maar nu kwamen er nog leuke spelobjecten bij:
Grote en kleine tollen, een beweegparcours met brugelementen en eilandtegels en
tenslo e nog rode wippen om ons evenwicht te oefenen.
Dank je wel, juf Annelies, voor deze mooie en duurzame verrijking. De kleuters zijn alvast
erg opgetogen!

tt

het speelplaatsteam

Voorstelling ‘So ies’ voor het vierde leerjaar
We trokken eind september naar de voorstelling ‘So ies’ in de Magdalenazaal. Een voorstelling
waarin moderne dans en toneel samenkwamen met klassieke muziek. Een vrij gewaagde keuze, die
achteraf voor wat verdeeldheid zorgde toen we de voorstelling evalueerden in de klas. Liam,
Céleste en Roos schreven een korte recensie over het stuk.
Roos Van De Velde:
So ies, een acroba sche voorstelling. Maria, 24 jaar, was 16 toen ze begon met circus en komt van
Portugal. Léon, 30 jaar, was 20 jaar toen hij begon met circus en is van Duitsland. Piet, 25 jaar,
begon met circus op zijn zevende en is van België. Deze drie acrobaten speelden mee in So ies. De
voorstelling ging over vriendschap en elkaar blind vertrouwen. Acroba e zelf is niets voor mij, ik
geef daarom de voorstelling maar één en een halve ster op vijf. Ik zou zelf de kunstjes niet kunnen.
In de voorstelling zelf werd er niet gesproken. Af en toe hoorde je ‘Auw’ of een ‘Hmmm…’, maar dat
is niet spreken. Zoveel interesseerde mij de voorstelling niet, maar de anderen vonden het misschien
beter. Denk jij dat je een back ip kan van de ene naar de andere persoon zijn schouders?
Céleste Boone:
Ik vond het jammer dat ze niet praa en. Ik vond het mooi, maar het was heel de jd een beetje
hetzelfde. Ik geef de voorstelling 3 van de 5 sterren, al vond ik het wel mooi. Zeker Maria, zij deed
hele mooie kunstjes. Leon droeg Marie op zijn handen terwijl hij liep. En Piet toonde in het begin
zijn spieren.
Liam Goethals:
Ik vond het niet zo mooi, want het was vaak hetzelfde. Ik snapte het verhaal ook niet zo goed. De
voorstelling bestond uit 3 delen. Er was een Belg, een Portugese en een Duitser die meespeelden.
De Belg was 25 jaar, de Portugees 24 jaar en de Duitser was 30 jaar.
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meneer Anthony

Onze eerste combi: de WK - combi
Na lange jd konden we eindelijk
nog eens onze combiklas laten
doorgaan. Door corona stonden
de combimomenten een hele jd
op ‘on hold’. We keken uit naar
onze eerste combi.
Dinsdag 21 september. De dag
dat de WK koers zou passeren in
Koolkerke. Waarom geen combi
organiseren die volledig in het
teken stond van WK wielrennen?
Wanneer zou er zich nog eens
zo’n kans voordoen?
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We gingen van start op het podium. Daar stond onze eigenste meneer Rudy, glunderend in
zijn koerstenue, met zijn koers ets aan de hand. Hij legde op een leuke manier de werking
van de koers uit en leuke weetjes passeerden de revue. Druppelhelm, klikpedalen,…. de
kinderen leerden heel wat bij.

Hierna volgde de WK bingo. In team zochten we verschillende etsonderdelen op
de speelplaats, éénmaal gevonden werden de juiste onderdelen ingekleurd.
Samenwerken en afspreken was hier aan de orde. Net zoals in de koers.
Na de speel jd zaten we in volle demarrage naar de koers zelf. Een truitje of vlag
werd omgetoverd tot een echt supportersa ribuut voor langs de weg. We waren
precies een peloton. Volle gas vooruit.
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Net voor de middag passeerden de eerste wielrenners, we wuifden , riepen uit volle
borst en waren zeker en vast de beste supporters van die dag.

Waw! Wat een belevenis!
De Smalle ging ervoor.
Na de middag gingen we rich ng nish. Een etsparcours op het kerkplein gaf ons
het gevoel echte ‘coureurs’ te zijn.
Daar is de nish. Onze kinderen staan vandaag op deze WK combi dag allemaal op
het podium! Super gedaan, een medaille voor iedereen!
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De kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar en de trotse ju en.

In de Brugse straten stond het al lang aangekondigd: van 18 tot 22 september zouden de
wielrenners die deelnamen aan het WK jdrijden door de Brugse straten scheuren. Al
weken waren veel mensen vooral bezorgd wat voor gevolgen dat zou hebben voor de
mobiliteit. De baan langs de Damse Vaart was elke dag een onderdeel van het parcours
waardoor Koolkerke vaak een stukje van de wereld leek afgesloten.
Op dinsdag 21 september deden de junioren bij de vrouwen de hoofdbaan van Koolkerke
aan: de Brugse Steenweg. Omdat we ondertussen in De Smalle ook al doorhadden dat dit
WK niet zomaar iets was én omdat we vonden dat de renners die op dinsdag moesten
etsen minstens evenveel applaus en geroep verdienden als de eliterenners die op
zondag naar de nish raceten, stonden we met de leerlingen van De Smalle die dinsdag
klaar langs de Brugse Steenweg. Gewapend met vlaggen, toeters, spandoeken en allerlei
andere a ributen brulden en toeterden we voor elke wielrenster die passeerde. Elke
agent die voorop reed kreeg al een voorbereidend applaus. Sommigen gaven een teken
van apprecia e en zwaaiden of toeterden, anderen bleven geconcentreerd voor zich uit
kijken.
Febe Jooris, die als laatste Belgische passeerde, werd aangemoedigd door ons tot we
bijna schor waren.
En wij? Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat ze minstens 1 seconde sneller hee gereden
hierdoor. En in een WK jdrijden is een seconde een wéreld van verschil!
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juf Heidi

ti

fi

WK jdrijden in Brugge

De Digisprong in De Smalle komt eraan
Ongetwijfeld hebben jullie in het nieuws al heel vaak de Digisprong horen voorbij komen. Meer ICT-middelen
in het onderwijs, meer toestellen, meer digitaal werken, …. maar hoe zullen we dit aanpakken in De Smalle?
Concreet zullen we de gekregen middelen inze en voor de uitbreiding van onze iPads op school, het aankopen
van Chromebooks (zie verder meer), het verder versterken van ons wi -netwerk (want meer toestellen, zorgt
ook voor een grotere druk op het netwerk) en de verdere investering in nieuwe digiborden (geen projectoren
meer, maar grote touchscreens). Daarnaast investeren we in beheerso ware om alles op een e ciënte manier
te kunnen onderhouden en in opleiding voor de leerkrachten.

Misschien behoeven Chromebooks een klein woordje uitleg. Het zijn kleine laptops (formaat +/-12 inch,
perfect om te gebruiken op een bank) die draaien op het besturingssysteem van Google (ChromeOS). Doordat
dit systeem een stuk lichter is dan Windows, hoeven deze laptops minder krach ge (en dus minder dure)
hardware te hebben om vlot te kunnen draaien. Bijkomend voordeel is ook dat deze toestellen een zeer lange
gebruiksduur op de ba erij hebben, tot wel 16 uur. Geen gezeul met opladers door de klas dus. Een groot
voordeel is ook het hebben van een degelijk toetsenbord. Een perfecte brug dus tussen de iPads en de
krach gere laptops die vaak in hogere jaren van het secundair worden gebruikt.
Daarnaast zal elke leerling van het lager beschikken over zijn eigen Google e-mailadres, zo leren de leerlingen
reeds op jonge lee ijd inloggen en het gee hen de mogelijkheid om later verder te werken aan zaken die ze
reeds hebben opgestart in de klas. Doordat alles in de cloud gebeurt, kunnen ze thuis eenvoudig inloggen in
hun Google-omgeving en doorwerken aan hun werk. Bijkomend voordeel is dat dit kan op quasi alle toestellen:
een windows computer, een mac, iPad, tablet, smartphone, ….
Om alles in goede banen te leiden qua gebruik en integra e in de klassen zijn we ook op zoek gegaan naar een
betrouwbare partner, die niet alleen sterk staat in hardware, maar ook in coaching van de leerkrachten. Want
het is één zaak om toestellen aan te kopen, het is minstens even belangrijk om de mensen die met de
toestellen werken een degelijke opleiding te geven. Enkel zo halen we het volle poten eel uit al deze
investeringen. We hebben deze partner gevonden in Fourcast for Educa on. Een bedrijf uit het Kortrijkse, die
reeds jaren ervaring hee . Bovendien staan veel van hun medewerkers nog half in het onderwijs, dus op die
manier houden ze een constante vinger aan de pols in het werkveld. We denken met hen een betrouwbare én
lokale partner gevonden te hebben.
De uitrol van al deze vernieuwingen staat nog gepland voor dit
schooljaar. We zullen stapsgewijs de nieuwe toestellen
integreren in de klassen. We hebben alvast veel ‘goes ng’ om
hiermee aan de slag te gaan!
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Meneer Anthony

Een school mooi uitgedost voor ons buitenlands Erasmusbezoek
Het was eindelijk zover : de bezoekers uit Spanje, Portugal, Estland en Roemenië gingen
binnen enkele dagen onze school komen bezoeken. Het was dus hoog jd om ze een gepast
welkom te geven. Heel wat klassen eurden de school op met vlaggen, wimpels en heel
wat kleur. Met het vijfde kregen we de opdracht om iets jdloos te maken die onze
speelplaats kan opleuken. Na even brainstormen kwamen we bij emoji’s. Dit is passend
aangezien het Erasmusproject vooral focust op gevoelens. De leerlingen van het vijfde
staken de koppen bij elkaar en brainstormden eerst en vooral over verschillende emo es.
Daarna ging iedereen aan de slag met zijn gekozen emo e. We schetsten de emoji eerst op
papier en zaagden met de decoupeerzaag, of in de volksmond een wipzaag, een circkel in
een houten plaat. Eerst het middelpunt bepalen, daarna de cirkel tekenen en uiteindelijk
aan de slag met de zaag. Je leest het, er kwam heel wat denkwerk bij kijken, maar de
kinderen deden dit heel knap. Het zagen zelf was voor velen cool, spannend,
angstaanjagend,… (we zagen alle emo es passeren en ook dat was passend). Toch kunnen
we met lichte trots zeggen dat iedereen van het vijfde hun deel hee gezaagd en dan nog
mooi op het lijntje ook. Na het uitzagen was het opnieuw schets jd en schilder jd.
Uiteindelijk maakten we ook nog mooie strikken waarop de emo e van de gekozen emoji
stond. We deden dit niet zomaar in onze eigen taal, maar zochten het met de iPad op in de
taal van de verschillende Erasmuslanden. Google translate liet ons zelfs horen hoe we het
woord in kwes e moesten uitspreken wat tot hilarische tongknobbels hee geleid. Na
iedereen uit die knoop te hebben gehaald, hingen we onze emoji’s op en konden we dit
met trots tonen aan de hele school. Leuk om achteraf heel wat kinderen te zien die mama
of papa meenamen om toch maar eens te komen kijken naar die eurige emoji’s van het
vijfde leerjaar.
In het vijfde zi en we ook met heel wat taalknapjes:
Tijdens al dat werken aan onze emoji’s zaten enkele leerlingen van het vijfde nog wat
minder s l, want zij kregen de taak om de buitenlandse bezoekers rond te leiden in onze
school. Uiteraard moest dit in het Engels zijn, waardoor even oefenen toch wel nodig was.
We moeten wel zeggen dat de leerlingen ons heel posi ef verrasten met hun kennis van de
Engelse taal. De uitspraak was bij velen nagenoeg perfect! We kregen achteraf dan ook heel
wat complimenten over die taalknapjes uit onze klas. Wij zijn alvast weer trots op die
crea evelingen en taalkampioenen van het vijfde. Hun enthousiasme werkte opnieuw
aanstekelijk!

ti

ti

ft

ti

ti

ft

fl

ti

ti

ti

ti

ti

fl

ti

tt

ti

ti

meester Jeroen en juf Lieve
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Bosdag 3e leerjaar
Maandag 18 oktober ging het derde leerjaar op bezoek in het bos van Victor. We
vertrokken te voet en leerden onderweg heel wat verkeersborden kennen. Aangekomen,
genoten we van onze picknick en een super lekkere verassing waar de mama van Victor
voor zorgde. Op de leerwandeling maakten we kennis met de verschillende bomen,
vruchtjes, paddenstoelen … We sloten af met het kriebelpretpark. Elk groepje ontwierp
een pretpark waar ze vervolgens zelfgezochte kriebeldiertjes op vrij lieten. Het was een
onvergetelijke dag.
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juf Kris en en
juf Louise

Fietsweek van 25 - 29 oktober 2021

Onze etsweek viel net vóór de vakan e en dat had als doel om in de donkere dagen na de
herfstvakan e op een nóg veiligere manier naar school te kunnen komen.
Na de vakan e dragen alle leerlingen van onze school, ongeacht op welke manier je naar school
komt, weer een uohesje. Dit is een afspraak die je kan nalezen in het schoolreglement.
Zo begeef je je op een veilige manier in het verkeer. Of je nu etst, te voet gaat of de straat
oversteekt, met een uohesje ben je zoveel zichtbaarder.
DUS: vanaf maandag 8 november dragen we weer dagelijks ons uohesje!!!

*******************************************************************************
Ac viteiten die plaatsvonden jdens de etsweek:
Op maandag 25 oktober: meester op de ets voor het eerste en tweede leerjaar en etsbrevet
voor het vijfde en zesde leerjaar.
Op woensdag 26 oktober: preven eve etscontrole door poli e Brugge voor het vierde, vijfde en
zesde leerjaar.
Op donderdag 28 oktober: meester op de ets voor het derde en vierde leerjaar.

Zo, nu zijn we er helemaal klaar voor 12
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
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het verkeersteam

Fietscontrole in de Smalle
Wat een weer
Bromde de beer
Ik blijf thuis
Piepte de muis
De vos zei, die regen
Daar kan ik niet tegen
En die wind
Riep het eekhoorntjeskind
Het is om te huilen
Kraste de uilen
Het is bar en slecht
Tikte de specht
We kennen het gedichtje misschien wel maar het is inderdaad weer die jd van het jaar. De dagen
worden donker. Regen vergezelt ons. De zichtbaarheid is minder. De herfst blaast de blaadjes van
de bomen en zorgt voor gladde wegen. Redenen genoeg om met een goedwerkende ets naar
school te komen. Daarom controleerden we de etsen van alle leerlingen. De poli e deed dat nog
eens extra. En geloof ons: het is geen overbodige ingreep. Vaak ontbreken lichten. Remmen
werken niet al jd naar behoren en de banden… soms zijn die versleten, soms niet voldoende
opgepompt. Vooral re ectoren zijn niet in orde. De veiligheid van de etsers is belangrijk en de
staat van de ets werkt daar zeker aan mee. Goede remmen zorgen voor veiligheid, net als de
banden. Lichten en re ectoren zijn een verplich ng, ook voor kinderen. Zichtbaar zijn is van
levensbelang. En net daarom vragen we ook aan alle kinderen om een uo te dragen. Dit is ook
opgenomen in het schoolreglement. Als je er geen hebt, ben je welkom in het secretariaat om er
eentje aan te passen.
Besluit van dit alles: zichtbaar zijn is van levensbelang!
juf Lieve
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Fietsbrevet 3de graa

Als bomen vertellen…
Bomen zijn ‘wauw’. Vind je niet? Al eens goed naar een boom gekeken? Hoog jd om het
eens te doen!
Overal ter wereld en al zolang er mensen zijn op aarde, hadden bomen een speciale
betekenis voor velen: de schoonheid van de natuur, geboortebomen voor nieuw leven,
sterven, vieren, op adem komen, warmte, rust, troost, milieubewustzijn, rituelen…
In de hall van onze school staat ook een boom. Al op gelet?
Deze boom is het zichtbare symbool voor het jaarthema ‘De kracht van verbinden’, ons
aangegeven door het schoolpastoraal. Iedereen weet dat het zo hard nodig is, zich
verbonden te voelen. Denk bijvoorbeeld aan wat de corona-periode hee teweeggebracht.
Dit jaar willen wij de kracht van verbinden verkennen samen met de kinderen, de ouders, de
collega’s en al wie nog verbonden is met het schoolleven. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn
op school.
Onze boom zal ook ‘groeien’…
Elke maand wordt er iets toegevoegd aan de boom en soms zullen er ook opdrachtjes uit te
voeren zijn.
Zo hadden we in september de KLASBOOM met verschillende vogeltjes waarmee we tonen
dat ‘Iedereen telt’ en zingt zoals hij gebekt is.
In oktober hadden we de VREDESBOOM en kwamen er hartjes bij die uitdrukken ‘Wat kan ik
voor je doen?’
De volgende maanden krijgen we nog de TREURBOOM, KERSTBOOM, WENSBOOM,
KNUFFELBOOM, WERELDBOOM, LEVENSBOOM, MEIBOOM EN PALMBOOM.
Ook to e voorleesverhalen rond deze thema’s staan klaar voor klein en groot in de
boekenkist bij onze boom.
Graag zien en gezien worden zijn daarin de rode draad. Hou dus de boom in de gaten!
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De vrolijke avonturen van Koko, de tamme parkiet van Juf
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Koko is en jaar oud en al even lang de metgezel van juf Annelies. Sinds zij de directeur werd,
verblij Koko in haar bureau. Tijdens de speel jd mogen de kinderen een kwar erje voor Koko
‘zorgen’.
Tussendoor kijkt Koko naar de speelplaats waar zij de kinderen ziet die zich amuseren in de
zandtuin of op de speelplaats.
‘Dat wil ik ook wel eens doen,’ dacht Koko. ‘Hoe leuk het hier ook is, ik wil iets van de wereld
zien: de frisse lucht inademen en avonturen beleven.’ Koko maakte in het geheim haar rugzakje
klaar met daarin vier zonnebloempi en en wat koekjeskruimels die ze van de kinderen had
opgespaard. Drinken zou ze onderweg wel vinden. Ze had ook wat getraind om het vliegen
weer onder de vleugels te krijgen. Ze vloog van de deur naar de boekenkast en van haar kooi
naar de bureaustoel. Ze verborg de rugzak onder haar vleugel en smeedde een plan. Omdat ze
moeilijk kon vragen aan de kinderen om even de deur open te houden zodat zij kon
wegvliegen, besloot ze boven op de openstaande deur te zi en en te wachten tot de
schuifdeur open ging. Tijdens de speel jd kwamen de kinderen naar de bureau om te spelen
met Koko en andere kinderen gingen naar buiten om te voetballen of om ‘die e verlos’ te
spelen.
‘Het is nu of nooit,’ dacht Koko. Ze nam een paar keer goed adem en hop… daar vloog ze. De
kinderen waren natuurlijk in paniek want dat was uiteraard de bedoeling niet. Koko moest op
hun hand komen zi en of op hun schouder. Paniek natuurlijk. Hoe kregen ze dat aan de grote
baas uitgelegd?
Onmiddellijk vloog Koko naar de grote boom van de buurman. De boom die ze al jd zag
wanneer ze uit het raam keek. Al die mooie takken en zoveel bladeren! Wie zou ze daar wel
niet ontmoeten en welke avonturen zouden er daar niet te beleven vallen? Och wat was die
boom hoog zeg. Wanneer ze in de bureau zat, leek die nog zo klein. Koko durfde bijna niet van
de hoogste tak naar beneden te kijken. Het was er ook veel kouder dan gedacht en de wind
woei door de veren van haar vleugels. En tot overmaat van ramp viel haar rugzakje met haar
eten naar beneden. ‘Die had ik beter moeten vastmaken met een paperclip,’ sprak ze tot
zichzelf. Neen, het leven buiten leek haar geen pretje. Een mus passeerde en ging op een
andere tak zi en. ‘Ach,’ zei de mus ‘wat ben jij voor een raar beest? Ik ken jou helemaal niet!
Een beetje las g eten zeker met zo’n kromme bek?’ Koko kende echter geen mussentaal en
wist niet wat dat kleine misbaksel tot haar tjilpte. ‘Ik woon in de school en ik ben gewoon op
wereldreis,’ probeerde Kokootje nog. Maar de mus voelde zich wellicht beledigd en vloog,
zonder nog naar haar om te zien, weg. En daar zat ze weer helemaal alleen. Waar moest ze nu
heen? Met de zon mee of met de zon in de rug? Ze miste daarenboven nu al de kinderen en juf

Plots hoorde ze een stem. En die stem kende ze: het was deze van juf Annelies. “Kokootje, ewel, wat
doe jij daar? Kom naar beneden. Je krijgt geen straf!” voegde ze er nog aan toe.
Koko keek naar beneden en liet van schrik een poepje vallen. Ze was in haar hele leven nog nooit zo
hoog gevlogen. En ze kreeg hoogtevrees! Ze durfde helemaal niets meer. “Help me! Help me! krijste ze
wanhopig.
“Kom toch naar beneden,” riep de juf. “Ik durf niet,” antwoordde Kokootje, een beetje beschaamd nu.
Gelukkig kwam er iemand waarvan ze de stem ook zo goed kende: meneer Rudy! “Kom Kokootje, kom
naar je grote vriend. Je mag dan een uur op mijn schouder zi en!” “Ik wil wel maar ik durf niet,” krijste
onze arme Koko.
Dan maar een ladder gehaald. Ook de buurman had het hulpgeroep van Koko gehoord en kwam kijken.
“Je zal haar nooit meer kunnen pakken,” sprak hij beslist. Juf Annelies viel bijna in katzwijm bij de
gedachte dat ze haar Kokootje nooit meer zou terugzien.
Toen kwam ook meneer Thomas. En in plaats van direct als een aap in de boom te klimmen om het
arme diertje te redden, stond hij op z’n gemakje alles te lmen voor zijn Facebook! En tenslo e kwam
ook de dochter van de buurman naar buiten om de kippen te voeren. Ze zag wat er aan de hand was.
“Mogen wij even in jullie tuin om een ladder tegen de boom te ze en? We zi en namelijk met een
echte reddingsopera e!” Ja, dat mocht.
“Oef, eindelijk, ze komen me redden,” stelde Koko zichzelf op het gemak. “Geen seconde te vroeg!”
Maar de ladder kon niet hoog genoeg. Even overwogen we om de boom van de buurman met een
ke ngzaag om te leggen maar juf Annelies klom zonder aarzelen op de dikste takken tot bij haar
bureauvriendinnetje. Eenmaal zij haar te pakken had, schreeuwde Koko van pure blijdschap heel de
buurt bij elkaar. De kinderen van de school mochten niet naar buiten komen spelen en zaten angs g te
wachten en te hopen op een goede a oop. Ze hoorden het geschreeuw. ”Daar krijgen ze nog
nachtmerries van,” zei de buurman. Meneer Rudy klom ook op de ladder en nam de reiziger van haar
over. Dankbaar pikte Koko een paar keer in zijn hand. “Ik ben mijn rugzak kwijt!” schreeuwde ze.
“Ik had het wel gedacht dat jullie haar zouden kunnen pakken,” zei de buurman tot meneer Thomas die
nog steeds met een hand in zijn zak stond te lmen als maakte hij een serie voor Ne lix.
Eind goed, al goed. Voor de zekerheid knipte meneer Rudy een stuk van een vleugel waardoor zij niet
meer kon wegvliegen.
“Ewel,” spraken de kinderen “waar wilde je naartoe?”
“Ik wilde op reis en een stukje van de wereld zien,” antwoordde Koko. “Maar hier is het toch gezelliger
en vooral een stuk warmer!’
En zo eindigde de korte reis van Kokootje. Meneer Thomas hee nog gezocht naar haar rugzakje maar
de wind was er wellicht mee vandoor. Al bij al is de wereld toch te groot en de bomen veel te hoog voor
een handtamme vogel als Koko. En onze kinderen kan hij tenminste verstaan…
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meneer Rudy

Naar het bos van Bulskampveld
Op 12 oktober gingen de kleuters naar het bos van Bulskampveld te Beernem.
Het vervoer met de bus was al een hele a rac e op zich en het duurde wel een jdje vooraleer we
er waren.
Eens op de bestemming werden we daar opgewacht door ‘bosjuf’ Nicole.
Zij was onze plaatselijke gids voor de voormiddag.

Ze had een karretje mee met daarin allerlei onderzoekspulletjes die we nodig hadden om de
opdrachten van het ‘kabouterpad’ tot een goed einde te brengen.
De bedoeling was om een boskabouterjongen -of meisje te zoeken. Elke kabouter had een
opdrachtkaartje of een doe-opdracht.
Al onze zintuigen werden geprikkeld: ruiken aan een paddenstoel, bomen knu elen alsook iets liefs
zeggen tegen een boom, op zoek gaan naar babyboompjes, kijken naar kriebelbeestjes of
herfstobjecten door het vergrootglas, op zoek gaan naar een herfstblad dat jij het mooiste vindt,
luisteren naar de geluiden van het bos,…
We aten ook een koekje als tussendoortje om onze eerste grote honger wat te s llen en iets later
ging onze lunch er fantas sch in want in het bos krijg je snel honger.
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Bomen knuffelen!

De bus bracht ons daarna terug rich ng school
na een toch boeiende en leerrijke voormiddag.
En of de uitstap vermoeiend was? Ja hoor, voor
sommigen toch wel.
Hihi, sssst, slapende ‘kabouterkleuters’ op de
bus.
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Groetjes van kabouterju en Johanna en Ann
(2de kleuter).

Hoge leesmo va e in De Smalle!
In onze school mogen de leerlingen zichzelf evalueren naar leesmo va e toe. Goed
nieuws, er zijn een groot aantal kinderen uit onze school die heel graag lezen. Voorlopig
hebben niet al onze kinderen een hoge leesmo va e. Toch is er slechts een kleine
minderheid die niet graag leest. Wij proberen natuurlijk deze leerlingen extra te
mo veren.
Zo doen we dit schooljaar opnieuw mee aan het leesproject kwar ermakers. Alle kinderen
krijgen elke schooldag een kwar er de jd om vrij te lezen.
Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen die weinig lezen
én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid
worden bovendien ook andere vakken (vb. rekenen, wero, …) toegankelijker en kunnen
kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen (en voorlezen) is kortom van cruciaal
belang.
Ondersteun je onze school met kwar ermakers in de herfstvakan e? Lees dan ook thuis
elke vakan edag met je kind! Maak er een gezellig moment van. Graag geven we nog
enkele ps mee.
•Ga samen naar de bibliotheek. Je kind kan er gra s boeken lenen en zo een
persoonlijke leesvoorkeur ontwikkelen.
•Kies boeken die passen bij de interesses van je kind.
•Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan lezen. Kinderen worden
graag voorgelezen en zullen nieuwsgierig zijn naar het vervolg.
•Praat over wat jij leest of voorleest. Kinderen leren veel van boekenpraatjes.
•Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind. Voorbeeldgedrag is heel belangrijk. Toon
wat jij graag leest en wat jou ontspant.
•Zorg dat er boeken, jdschri en, strips … op een vaste plek in huis liggen.
•Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het slapengaan.
•Of geef je kind een kwar er de jd om zelf te lezen voor het slapengaan. Lezen is een
rustgevende ac viteit om een drukke dag mee af te ronden.
•Mocht het mogelijk zijn, koop dan af en toe een boek voor je kind.
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Tot slot, probeer het lezen aangenaam te houden. Lezen is echt leuk en kinderen die
gemo veerd zijn lezen beter. De ju en en meesters bedanken jullie alvast om mee te
werken aan ons project.
Onze school werkt ook dit jaar verder aan de uitwerking van ons leesbeleid. We doen
verder mee in een taalconsor um met heel wat andere scholen uit Vlaanderen. Zo
wisselen we materialen uit met andere scholen om van onze leerlingen nog betere lezers te
maken.
meneer Thomas
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JIJ BENT EEN

BOEKENVERSLINDER
SPANNENDE VERHALEN
OF GRAPPIGE SITUATIES,
HERKENBARE PERSONAGES
OF BETOVERENDE ILLUSTRATIES:
MET BOEKEN VERGEET JE
DE WERELD OM JE HEEN.

15/11

16/11
9/09

28/11

27/11

17/11

29/11

30/11

19/11

20/11

Volhouden!

26/11

joehoe

meer
letters

18/11

25/11

yes

21/11

22/11

lees 15 minuten per dag!
Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

24/11

23/11

© 2021, Willewete educatief centrum, leesproject Kwartiermakers

go go go
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Boscombi
Joepie, eindelijk bosweek! Samen met het derde kleuter trok het eerste leerjaar op
dinsdag 19 oktober naar Bulskampveld. Na het maken van goeie afspraken, maakten
we groepen en vertrokken we met de bus rich ng het bos. We hadden er super veel
zin in!
Een spatje regen, zorgde ervoor dat we onze laarzen goed konden gebruiken. Zoals
Lou zei: “We zijn niet van suiker gemaakt!”
Twee groepen star en met een ontdekwandeling, waarbij we alle bosscha en
verzamelden in onze zak. We leerden heel wat bij over de vruchten, bomen,
paddenstoelen en de dieren in het bos. De andere twee groepen mochten op
zoektocht gaan naar de vogels in het bos. Daar hielpen ze nestjes maken, voedsel
verzamelen, uiten als een vogel en koppeltjes maken. Wat leuk om de vogels van
dichtbij te bekijken. Tegen de middag hadden we een grote honger en smaakten de
boterhammetjes. Daarna draaiden we de groepen nog eens om en mochten we
onder een stralende zon, genieten van een ravotpar j op het speelplein.
Van een geslaagde dag gesproken!

tt

ti

ti

tt

fl

ff

De ju en van het 3de kleuter en 1ste leerjaar.

Toneel voor het eerste leerjaar: ‘KIER’
Op maandag 11 oktober trokken we met het eerste leerjaar naar het MAZ om te
genieten van een toneelstuk van Het Paleis, genaamd ‘KIER’.
En wat is er spannender dan wat er achter de deur zit? In dit toneelstuk zochten de
makers de grenzen van de fantasie op. We keken achter de deur en kwamen terecht in
de ruimte. Daar kan heel wat! Zo zagen we sterren, planeten, maar ook een boterham
rond onze oren vliegen! Het werd een grappig stuk, waar de spanning ook soms te
snijden was.
Genoten hebben we zeker!
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Apotheke
Angelique Mattheeuw
Brugse Steenweg 200
8000 Brugge - Koolkerk
Tel. 050 33 01 3
Openingsure
09u00 tot 12u3
14u00 tot 18u3
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zaterdagnamiddag gesloten

Pedagogische studiedag: Ons fantas sch elas sche brein!
Wanneer onze hersenen kraken, dan wordt er hard geleerd.
En leren dat is verbindingen maken in onze brein. Ons brein gonst van bedrijvigheid.
Tenminste als je wil leren, als je vol nieuwsgierigheid in de wereld staat en zelf stap voor stap
jouw doelen wil bereiken. Doelen die haalbaar zijn. Mik je te hoog dan kom je al snel in
Paniekland terecht. Dan haak je snel af. Mik je te laag, dan blijf je comfortabel in Makkieland en
leer je eigenlijk niks bij.
Groeiland, daar moet je zijn. Het land van haalbare uitdagingen, het land waar je grenzen en
mogelijkheden worden gestretcht. Dat is groeien! Bekijk leren als het creëren van breinwegen.
Wanneer je de tafel van drie voor de eerste keer leert, dan heb je een graspad aangelegd. Blijf
je die tafel oefenen dan ontstaat langzamerhand een aarden weg. Oefen je nog meer, dan krijg
je vervolgens een etspad, een rijweg en een snelweg. Die laatste is wanneer de tafel van drie
geautoma seerd is. Die vergeet je nooit meer. Het is net als etsen.
Natuurlijk moet je WILLEN leren. En daar wringt het schoentje wel eens. Mensen met een vaste
mindset geloven dat ze bij de geboorte een pakketje vaardigheden en talenten hebben
meegekregen en dat ze het daar dan mee moeten doen. Als je al wat extra’s meekreeg, ben je
bij de gelukkigen. Maar als je slechts een karig gevuld pakketje toebedeeld kreeg, ben je wel
een pechvogel.
Gelukkig is er zoiets als een groeimindset, en daar geloven wij in. Je brein is elas sch en kan
groeien. Wij kunnen steeds meer verbindingen, leerpaadjes, creëren in onze hersenen. Let wel,
er zijn tussendoelen, hulpmiddelen, hulplijnen en helpende overtuigingen en feedback nodig.
Wanneer je leert, tuimel je immers in de leerkuil. Je vervloekt jezelf misschien omdat je die
uitdaging bent aangegaan en je beloo jezelf dit geen tweede keer mee te maken. Toch moet
je hierdoor. De muur in het midden van de kuil moet je op een of andere manier kleiner maken
om uit de leerkuil te geraken. Je hebt tools nodig. Je toolkit is een verzameling van geleerde
kennis en vaardigheden, hulplijnen, overtuigingen, ervaringen,…. Deze kunnen je ondersteunen
in het aanpakken van je uitdaging. Denkpistes als ‘hoe kan ik het op een andere manier
aanpakken’, ‘hoe zou …..het aanpakken’, ‘ik heb dit al bereikt , wat is mijn volgende stap?’,…
houden je in beweging, in groei. Dat de aanmoediging en het vertrouwen van meester, juf,
ouders en elke medeopvoeder hier een belangrijke rol in spelen, had u zelf ook al bedacht. Laat
onze kinderen groeien, s muleer hun groeimindset. Is het niet zielig dat we als boreling 100 %
groeimindset hebben. Zo leerden we immers lopen, eten, praten, een lepel vasthouden,… Op
de lee ijd van 9 jaar hee 42% al een vaste mindset. En onze mindset hee een duidelijk
impact op studiegedrag, levenssucces, omgaan met tegenslag, uitdagingen, weerbaarheid en
depressies. Laat ons dan gaan voor die groeimindset zodat we in een posi eve groeibeweging
blijven. Zo blijven onze jongeren in beweging, zuchten ze niet moedeloos ‘Ik kan dit niet, dus ik
geef op!’. Proberen is leren! En leren is werken!
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juf Inge

Bosuitstap
Op 12/10 gingen we samen met alle eerste en tweede kleuterklassers naar het bos.
De bus haalde ons om 9u op. Daar aangekomen wach e de gids ons al op. Ze bracht ons naar het
kriebelwiebelpad. Daar groeide Wiebel, de bloem. Die had een vriendje, Kriebel. Kriebel wou een
verjaardagstaart maken voor Wiebel. Hij had daarvoor echter de hulp de kleuters nodig. Allemaal
moesten we water, hooi, aarde, stenen en bladeren zoeken en naar Kriebel brengen. Het werd een reuze
taart! Wiebel was superblij! Als dank mochten we proeven van de lekkere honing die Kriebel maakte.
Na die klus mochten we gaan eten. Wat hadden we al een reuzehonger!
Nog even wat genieten van het prach g bos …
Moe maar voldaan stapten we de bus op, rich ng school.
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ju en 1ste kleuterklas

taalscreening

Sinds dit jaar nemen wij in de derde kleuterklas de verplichte taalscreening af. De juf van de klas neemt
deze test af.
Bij deze wat informa e over deze taalscreening.
Deze verplichte taalscreening kreeg niet zomaar de naam KOALA:
• KOALA staat voor ‘KleuterOnderwijs’ en ‘Luistervaardigheid’.
• Het logo van KOALA gee aan dat de ontwikkelaars niet alleen de taalvaardigheid van de kleuters in
beeld brengen, maar daarbij ook de volwassen(en) die met het kind op weg zijn, willen laten s lstaan bij
de manier waarop ze het kind vooruithelpen in zijn ontwikkeling.

Drie interessante weetjes over Koala
• KOALA bestaat uit 7 ‘taken’ met daarbinnen verschillende opdrachten: in KOALA krijgen kleuters geen
losse opdrachten voorgeschoteld zonder link naar de echte leefwereld van de kleuters.
Integendeel, er wordt bij elke taak een context opgeroepen die kleuters ook op school kunnen meemaken
(bv. turnen met een hoepel, een lokaal opruimen of een geschikt prentenboek kiezen).
Binnen een dergelijke ‘context’ krijgen de kleuters een aantal opdrachten. Die opdrachten beva en
allemaal taal die spontaan voortvloeit uit die context (bv. een papiertje in de vuilbak gooien bij
‘opruimen’). Door het juist uitvoeren van de opdrachten toont de kleuter dat hij/zij de talige boodschap
goed hee begrepen. KOALA sluit daarmee aan bij de natuurlijke manier waarop kleuters taal verwerven
op school.
• In KOALA vind je drie soorten opdrachten:
• doe-opdracht: de kleuter voert een handeling uit op basis van een mondelinge boodschap. *
• zoek-opdracht: de kleuter zoekt iets of iemand op een prent op basis van een mondelinge
boodschap.
• kies-opdracht : de kleuter kiest uit vier plaatjes het juiste antwoord op basis van een mondelinge
boodschap.

• KOALA brengt vier onderdelen van luistervaardigheid Nederlands in kaart. Om te komen tot deze
vierdeling baseerden de onderzoekers zich op de ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen van de
verschillende onderwijsverstrekkers, en op het Referen ekader vroege tweedetaalverwerving
(Nederlandse Taalunie, 2001).
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juf Anne, derde kleuterklas

Nieuws uit het zesde leerjaar

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

er

septemb
03/09

Meneer Jeroen

32 jaar

06/09
08/09
10/09
12/09
13/09

Anna-Maria Naydenova
Emmi Dumalin
Preben Denys
Marie-Lou Pot
Omar Zakhel
Jack Van de Cappelle

5 jaar
10 jaar
7 jaar
7 jaar
4 jaar
7 jaar

15/09

Lilou Van De Velde
Cas Van Ingh

3 jaar
6 jaar

16/09
17/09

Fien Devinck
Emery Mus Vercauteren

7 jaar
6 jaar

19/09
20/09

juf Mieke
Wannes Princen
juf Ste
Oona De Cuyper
Eline Vinck
Milan Hillen

22/09

47 jaar
7 jaar
27 jaar
10 jaar
7 jaar
6 jaar

Monalie Vanhou e

3 jaar

24/09

Anne-Marie Desu er

3 jaar

26/09
28/09
30/09

Cas Bussens
Juf An de Bruyne
Sander Hillen

3 jaar
51 jaar
10 jaar

oktobe

11 jaar
51 jaar
8 jaar
10 jaar
11 jaar
9 jaar
41 jaar
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12/10
15/10
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Nathan Van Daele
juf Inge Deschamps
Luna Dombret
Ella Oppalfens
Elise Schillewaert
Alexander Schillewaert
juf Annelies Vercou er

tt

07/10
09/10
10/10

tt

10 jaar
10 jaar

tt

Yarne Deschoolmeester
Flynn Bouve

z	

02/10
04/10

21/1
22/10
22/10
23/10
25/10

Adina Azzou
7 jaa
Julie Debruyne
11 jaar
Lae a Van Der Beken-Pasteel 6 jaar
Fleur Feys
7 jaar
Bram Verbruggen
8 jaar
Chris ne Van Holm
58 jaar

28/10

Charles Keereman

5 jaar

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

er
novemb
04/11

Vic Miny

07/11

Céleste Boone
Robbe Van Buylaere
Jonah Vannoote

09/11
10/11

4 jaar
9 jaar
5 jaar
10 jaar

12/11

Alicia Van de Velde
Louwis Van Geerteruyen
Lewis Kaca Knockaert

13/11
16/11

Nina De Grande
Mathis Deforche

5 jaar
11 jaar

Lauren Dhaese
Luis Dhaese
Lily-Rose Schorreel
Gillian Vanwildemeersch
Jitse Gray
Renée Monteville

5 jaar
7 jaar
6 jaar
10 jaar
6 jaar
5 jaar

Juf Lien Vanryckeghem

30 jaar

19/11
20/11

21/11
22/11

5 jaar
7 jaar
6 jaar

23/11

Elizabeth Vandepu e
David Caes
Alexander De Baets
Aminah Zakhel
Aurora Dejonghe

5 jaar
7 jaar
9 jaar
6 jaar
3 jaar

26/11
27/11

Cato Vangaever
juf Hilde Vanquathem

9 jaar
60 jaar

e
decemb
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Ell Reybrouck
Douwe Vannoote
Sverre Gryp
Jana Roelants

ft

05/12
06/12

r


juf Kristl Vervaecke
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01/12

46 jaar
9 jaar
8 jaar
9 jaar
6 jaar

08/12

Skye Claes

09/12

Wout Lavens

11 jaar

14/12

juf Anne Timmerman
Naud Van Ingh

50 jaar
9 jaar

17/12
18/12
20/12

Ward Van Eccelpoel
Naomi Note
S en Igodt

6 jaar
12 jaar
11 jaar

21/12
23/12

Estelle Cornet
Noémie Floré
Eloïse Caestecker

8 jaar
6 jaar
8 jaar

24/12
26/12

Willy Pro
Oona Casteleyn

5 jaar
8 jaar

Novi de Cloedt

4 jaar

29/12
31/12

Nora Verhoest
Juf Veerle Anthierens
Titus Declerck

4 jaar

6 jaar
46 jaar
4 jaar

¥
Familienieuwsµ
Oprechte deelneming
Op 2 september 2021 overleed mevrouw Roos Vanhaelewyn, geboren op 12 augustus 1952
en echtgenote van de heer Benoni Verplancke.
Zij was de oma van Nathan Van Daele uit het vijfde leerjaar B.
******

Op 14 oktober 2021 overleed de heer Honoré De Laender, geboren op 18 maart 1946 en
echtgenoot van mevrouw Anita De Busscher.
Hij was de opa van Maud De Laender uit het vijfde leerjaar B.
******

Op 16 oktober 2021 overleed de heer Eduard Alberghs, geboren op 9 augustus 1964.
Hij was de oom van Aren Sampson uit het vierde leerjaar.
******

Op 16 oktober 2021 overleed mevrouw Nicole Bruynooghe, weduwe van
de heer E enne Verbruggen, geboren op 13 december 1955.
Hij was de schoonvader van mevrouw Leen Gheyle, voorzitster oudercomité. Hij was de opa
van Niki Verbruggen uit het vijfde leerjaar B en Bram Verbruggen uit het derde leerjaar.
******

Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming
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Op 20 oktober 2021 werd Aiden Batslé
geboren.
Zoontje van Kenneth Batslé & Robine
Vandenbussche (oud-leerlinge).
Nee e van June (4de leerjaar).

Op 21 oktober 2021 werd Elena Duyck
geboren.
Dochtertje van Evelien Vermeersch
(secretaresse De Smalle) en Bart Duyck.
Zusje voor Enora.

Op 22 oktober 2021 werd Jérôme Léon
geboren.
Zoontje van Desu er Dieter en
Duinslaegers Lies .
Broertje van Anne-Marie.

De agenda
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December
1
6
15
22
24
25 - 9 jan

November
1-7
herfstvakan e
8
kinderboerderij 3e kleuter
8
verkeerstoneel 3de en 4de leerjaar
9
bosuitstap Beisbroek 5e leerjaar
11
wapens lstand
12
vrije dag
15
toneel 5de en 6de leerjaar
18
ac viteit bib 3de leerjaar
22
kinderboerderij 3de leerjaar
pedagogische studiedag
Sint op school
open klasdag nieuwe kleuters
oudercontact voor kleuter en lager
einde school om 12.05u
kerstvakan e

Kinderdagverblijf Blydhove De Smalle
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Daags voor het einde van vorig schooljaar viel de beslissing van Kind & Gezin in de bus dat de
aanvraag om een kinderdagverblijf te organiseren op onze schoolsite werd goedgekeurd. Zo
komen we tegemoet aan de grote nood aan opvang voor de jonge gezinnen in de buurt en
vinden ook nieuwe ouders de weg naar onze school. Wie niet het geluk hee om z’n
pasgeboren baby bij familie onder te brengen eens terug aan het werk, moet tegenwoordig al
maanden voordat de baby wordt geboren een plaatsje trachten te bemach gen bij een
dagmoeder of kinderdagverblijf. We zijn blij dat we vele gezinnen uit de nood kunnen helpen
want de crèche biedt plaats aan 18 kindjes van 0 tot 2,5j. De voorbije zomervakan e ze en we
alles op alles om in sneltempo 2 ruimtes om te bouwen tot een volwaardige crèche. Een
aparte ingang langs de Brugse Steenweg werd voorzien en wanden werden opgetrokken zodat
er geen geluidshinder is voor de aanpalende klas. Na het a everen van de nodige a esten
opende het kinderdagverblijf, dat uitgebaat wordt door Blydhove, midden september haar
deuren.

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

