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IN DEZE SMAK:De kinderboerderij 
Welkom aan de nieuwe leerlingen Sint op school 

Voorleesweek 
De warmste week





Ten geleide 

Ondertussen wordt het haast een gewoonte dat men een extra a1oelweek breit aan een  
schoolvakan8e, in de hoop de s8jgende coronacijfers de kop in te drukken.  Wat onze school 
betre@ komt deze a1oelweek rijkelijk te laat.  Vorige week moesten de leerlingen van onze 
derde graad een week lang in quarantaine en deze week moesten we onze 3e kleuterklas, 1e 
leerjaar, 2e leerjaar en 4de leerjaar noodgedwongen sluiten omwille van meerdere 
besmeGngen. Vanaf 2 besmeGngen gaat de noodremprocedure in voege en moet de klas 
sluiten op advies van het CLB.  Ik hoop echt dat ze deze absurde regel herzien want dit is 
onhoudbaar voor scholen én gezinnen.  Het is een vervelende situa8e voor iedereen maar we 
proberen er zoals steeds het beste van te maken.  In alle quarantaineklassen werd in een mum 
van 8jd overgeschakeld naar afstandsonderwijs zodat er zo min mogelijk leer8jd verloren ging.  
Ondertussen zijn onze leerlingen al vlot op weg in het zelfstandig werken met hun leerkracht als 
digitale hulplijn maar niets kan op tegen live les in de klas en naar school mogen komen.  
Hopelijk hebben we het ergste achter de rug en kunnen we in januari opnieuw starten met 
voltallige klassen en dit zou houden. 
Ook al mochten we er de laatste weken van december niet meer op uit trekken, het gonsde van 
de bedrijvigheid in de klassen.  De sint kwam langs en trakteerde met lekkers, er werden 
kerststukjes geknutseld, nieuwjaarsbrieven geschreven, het 6de leerjaar bracht aan de 
schoolpoort zelfontworpen kerstkaarten aan de man ten voordele van de Warmste Week, 
enz… .  Je leest er meer over in deze Smak.  Ik wens jullie alvast veel leesplezier en voor straks, 
een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar!  Dat 2022 een jaar mag zijn vol posi8viteit en een 
goede gezondheid voor allen.   

juf Annelies 



Welkom aan onze nieuwe leerlingen 

8 november 2021 was het weer zover: de eerste schooldag voor 6 kindjes van onze klas. Wij zijn 
nu met 10 kleuters in het 1ste kleuter A. De eerste stapjes van hun schoolcarrière hebben ze 
goed doorstaan. Het duurde niet lang voor alle tranen weg waren en ze al snel wisten wat ze 
moesten doen.  
Welkom Ines, Leon, Alice, Noah, Miel en Elodie.  

In het 3de leerjaar mochten we ook 2 nieuwe leerlingen ontvangen. Welkom in De Smalle aan Illiana 
Verhaghe en Gerald Lama.





Onze oudste kleuters bezochten de kinderboerderij.  

Net na de herfstvakan8e trokken we rich8ng “de zeven torentjes”.  

Op de agenda stond: broodje kneden en bakken in de ochtend en ‘slakkenspoor’ op de 
boerderij ’s middags. 
Na een korte uitleg mochten we eraan beginnen. 
Mengen van bloem, water, zout en gist en dan begon het eigenlijke werk: kneden, kneden 
en nog eens kneden. Tussendoor mochten we proeven van het zout , de tarwe en de 
bloem. Tellen van 0 naar 10 en van 10 naar 0, toch wel een paar keer na elkaar én in 
verschillende talen.  
Eén ding weten we zeker. Het kneden was het waard!  
Terwijl ons broodje aan het bakken was in de meer dan honderdjaar oude bakoven, 
volgden wij het slakkenspoor op de boerderij.  
Heel mooie platen en de slakhandpop brachten ons van dier tot dier op de boerderij.  
We zagen, voelden, roken de dieren van dichtbij. Voor onze kleuters superleuk. Niets leuker 
dan de koeien boven je hoofd horen loeien, tussen de geiten te vertoeven, eens lekker de 
varkens te ruiken en nog zoveel meer. Beleven alom.  
De 8jd vloog voorbij, de benen laten uitwaaien op het speelplein , ons broodje uit de oven 
halen en dan rich8ng De Smalle. En je broodje proeven. Hmmm, heerlijk.  
Een toppie top dag! 
Natuurlijk een grote dank aan onze ouders voor het vervoer. 

De vriendjes van de derde kleuterklas. 





Hoog bezoek 

Zes december, het blij@ toch de spannendste dag van het jaar. 
Het was bang afwachten of Sint en Piet op ronde zouden gaan nu het virus weer meer en meer 
‘roet’ in het eten gooide. 
Paniek was nergens voor nodig. Op maandagmorgen, de ochtend van zijn verjaardag, was het 
verzamelen geblazen op de grote speelplaats. 
De kinderen met mijters, pietenmutsen en vlaggen stonden vol ongeduld en in spanning te 
wachten op de grote kindervriend. 
En wie kwam daar plotseling op een step de speelplaats op gereden? Piet met een zak vol 
snoepgoed. 
Even later kwam Sinterklaas rus8g aangewandeld. Hij had dit jaar nog iemand meegebracht, 
Dolores. Zij was eveneens met de stoomboot uit het verre Spanje meegevaren. 
Daarna nam Sinterklaas plaats onder het grote afdak. We zorgden voor een vuur zodat hij niet té 
koud zou hebben. Zo konden alle klassen om beurt op een coronaveilige manier even een praatje 
komen maken met Sint, Piet en Dolores. 
En natuurlijk waren er voor alle klassen cadeautjes, want ook dit jaar waren er  
GEEN STOUTE KINDEREN!!! OEF!!! 

juf Johanna





Stagiaires in het eerste kleuter A 

Na de herfstvakan8e kwamen juf Jus8ne en juf Emma naar ons klasje. Ze leerden ons alles over het 
lichaam. Kleuters vinden hun eigen lichaam geweldig en het is een hele ontdekking voor hen. We 
leerden over de verschillende lichaamsdelen en we ontdekten dat we er van sommige 2 hebben. Enkele 
spelletjes die we speelden : een raadspel van de lichaamsdelen, puzzelen en spelen met de blokken, 
een aankleedspelletje, tanden leren poetsen, handen leren wassen, enz.  
Het waren 2 leerrijke weken. 

juf Lies  





Bib acCviteit derde leerjaar 

18 november ging het derde leerjaar op uitstap naar de bib. Eerst kregen ze enkele 
nieuwe ‘onbekende’ boeken voorgeschoteld. Hier waren de leerlingen al erg enthousiast 
over. Vervolgens leerden ze werken met het programma Bieblo en kozen ze zo twee 
boeken die bij hun interesses passen. Een leerrijke en leuke namiddag! 

juf Louise



FLUO IS TOP!!! 

We leggen graag nog eens de nadruk op het goed zichtbaar naar school komen. 
Draag elke dag je fluohesje, om het even hoe je naar school komt: fietsend, te voet of met 
de auto. 
Veel plezier met het maken van de woordzoeker!
————————————————————————————————————————— 

Zoek de volgende 13 woorden: 
dagelijks, verplicht, fluo, zichtbaarheid, veiligheid, reflecteren, verkeer, donker, fietser, 
voetganger, winter, fluohesje, regenweer 

F T X A W C P Y K W O M O B A

L Y R W X J S L D C C Q A E U

U O V E D Z X B I N N A Q G B

O Y O W G J E B S Q T V W L Q

H F E X V E I L I G H E I D K

E I T V D S N S O B C W N R J

S E G V E O K W V U I E T O B

J T A D C R N J E K L K E S R

E S N O J P K K I E P F R E Q

N E G N V P B E E L R O V G M

H R E F L E C T E R E N Z J S

V R R Y U H H P G R V G N H J

D F Q J H H L Y N Z X D A C F

E Z I C H T B A A R H E I D G

V O J K V Y C F W P G J V E E



Over hooi, stro en dierenmanieren…  
Het derde leerjaar naar de kinderboerderij 

Op 22 november werden we door enkele bereidwillige ouders en grootouders naar de 
kinderboerderij gevoerd. Dankjewel daarvoor! We hadden geluk want het was een 
prach8ge herfstdag. 
We kregen eerst een rondleiding en leerden zo heel wat bij over het reilen en zeilen op een 
boerderij. 
We maakten er o.a. kennis met Laura de boerin, die alle dieren verzorgt en voedsel gee@. 
Bij de schapen in de kraamschuur was het hilarisch om alles te leren over ‘de job’ van Stan 
de ram. Onze Stan en Lewis zelen daar een schilerende en grappige acteerpresta8e neer.  
We weten nu wat er met schapenwol gebeurt en waarom die zo warm is. We kennen het 
verschil tussen stro en hooi. Victor en Kaylie mochten de bietenmolen laten draaien en in 
de koeienstal konden we de horens bewonderen van de West-Vlaamse rode koeien Barbie 
en Paula. De meeste boeren zagen die horens immers af bij de kaloes. 
We passeerden bij José het Fjordpaard, Fleur de kruisezel, de varkens Pippa en Poppy en 
kwamen zo in de voederschuur waar we het schema leerden begrijpen waarin stond welk 
dier wanneer, welk en hoeveel eten mocht krijgen. Een hele klus is dat. 
Na onze picknick en wat rond ravolen op de boerderij, was het 8jd om zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Met meel, zout, gist en lauw water leerden we deeg kneden voor 
een super lekker bruin broodje. Amaai, daar had je serieus wat spieren voor nodig! Met de 
kar brachten we de 25 broodjes naar de tweehonderd jaar oude bakoven. Met takken werd 
het vuur aangewakkerd. Na twin8g minuten kwamen de lekkerste broodjes ter wereld uit 
de oven. Net op 8jd, want onze chauffeurs stonden ons al op te wachten om terug naar De 
Smalle te rijden. 
Wat een toffe dag! 

juf KrisCen            



Klaar voor actie! 



Wie is hier het grootste varkentje? 



Dolle pret op de traktor! 



Godly Play 

Tijdens de kerstperiode met z’n donkere dagen is het fijn en gezellig om weer eens te lezen of te 
luisteren naar de oude kerstverhalen.  
Hoe zat dat nu ook weer met de drie koningen Melchior, Balthasar en Caspar?  
Wat betekenden de geschenken goud, wierook en mirre in die 8jd? 
Waarom moesten Jozef en Maria eigenlijk in een stal overnachten?  
Heel leuk is het om met de kinderen met behulp van bijvoorbeeld figuurtjes van playmobil die 
verhalen na te spelen. Op school zijn ze ook aanwezig.  
In vaktermen noemt men dat Godly Play. Dat is een manier om verhalen op een speelse en 
verwonderende manier tot leven te brengen. Dat kan in de kring maar evenzo thuis…  
In deze donkere 8jden verlangen we immers allemaal meer dan ooit naar lichtpuntjes in ons 
leven, samenzijn met familie en vrienden, de warmste week, even bezinnen, hoopvol zijn…  Dat 
maakt Kerstmis zo bijzonder! 

werkgroep schoolpastoraal 

Apotheker
Angelique Mattheeuws

Brugse Steenweg 200  
8000 Brugge - Koolkerke

Tel. 050 33 01 39

Openingsuren

09u00 tot 12u30
14u00 tot 18u30

zaterdagnamiddag gesloten



Voorleesweek 

Op 20 november ging de voorleesweek van start. Ook dit jaar deden we hier aan mee.  
De Smalle is een kwar8ermakerschool. Dat wil zeggen dat wij elke dag aan kwar8erlezen 
doen in klas. Dit kwar8erlezen werd in de voorleesweek ingezet op het voorlezen.  Eén 
kwar8er, elk kind, elke dag. Zoals het thema van de voorleesweek luidde.  
Maar hoe leuk zou het zijn als een juf of meester kwam voorlezen waar je enkele jaren 
geleden les van kreeg? Of hoe bijzonder zou het zijn als een juf of meester van de oudste 
klassen kwam voorlezen? 
Zo gezegd, zo gedaan. Op donderdag 25 november hielden wij een voorleeswissel op school.  
Elke leerkracht ging voorlezen in een andere klas. Deze ac8viteit werd enorm gesmaakt door 
zowel leerlingen als leerkrachten. 

juf Lies Boone

Uw advertenCe 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 publica8es: 1 pagina:   €150  
     1/2 pagina: € 80 
     1/4 pagina: € 45 
     1/8 pagina: € 30 

Ons 8jdschri@ telt zo’n 280 enthousiaste abonnees !

mailto:basisschooldesmalle@slhd.be


Het tweede leerjaar op de kinderboerderij 

Net voor de herfstvakan8e van start ging, mochten we met het tweede leerjaar naar de 
kinderboerderij. 
In de klas hadden we 8jdens de werolessen al heel wat geleerd over fruit en op de kinderboerderij 
gingen we met fruit koken. Vooraleer we konden starten, werden we ondergedompeld in de 
wondere wereld van de appel. 
We leerden bij over bestuiving, zagen hoe belangrijk bijen zijn voor het groeien van vruchten, 
proefden verschillende soorten appels en leerden nog een heel klein 
beetje bij over de delen van de appel. Een heel klein beetje want de kinderen hadden duidelijk heel 
goed opgelet 
8jdens de lessen in de klas en gaven het ene na het andere goede antwoord aan de bioklasjuf! 
Na een 8jdje begonnen de vingers toch te jeuken om aan de slag te gaan: de appels werden 
gewassen, geschild en door onze  
kinderen vakkundig in stukjes gesneden. Al vlug hadden we een paar kilo appelstukjes. 
Die stukjes gingen in een grote ketel, samen met een bouillon van kweepeer en suiker die we op de 
grote  
weegschaal hadden afgewogen. Iedereen mocht eens komen roeren in de grote pot. 
Terwijl de confituur stond te prulelen, mochten wij onze boterhammen opeten en een frisse neus 
halen op het speelplein.  
Nadien schreven we ons eigen e8ket en kleefden het trots op ons potje appelconfituur.  
Nog even de konijntjes aaien en ja hoor, het was al weer 8jd om rich8ng school te rijden. 
Dankjewel aan de lieve chauffeurs voor het vervoer van en naar de kinderboerderij. 



Dat zien er heerlijke appels uit! 



Schemersprookjestheater : CLICK 

De avond valt. De straatlantaarn glimlacht naar de zonsondergang. En dan gebeurt 
het: ‘click’, het licht gaat aan. De betovering begint en duurt de hele nacht ... 
 
Kom naar de gezellige circuspiste waar de 8jd is blijven s8lstaan. Installeer je bij de 
oude kandelaar onder de schommelende kroonluchter en laat je betoveren door de 
carrousel van dansende lichtjes en schemerlampjes die verstoppertje spelen. 
 
Kom met pretlichtjes in je ogen. Pietro, Marco en een circusmeisje zorgen voor het 
lampenspel en verwennen je met een acroba8sch sprookje. 

Zo werd dit prach8g theater omschreven en alle verwach8ngen kwamen uit.  

Onze oudste kleuters genoten alom.  

Geniet mee.  

De juffen van de oudste kleuters 



Spannend, zo in het donker! 



Zesdeklassers lezen voor… 

Tijdens de voorleesweek  mochten de 6e klassers eens komen voorlezen uit een 
prentenboek aan de kleuters. Wat hadden ze er zin in! 
Ze keken er echt naar uit en hadden zelf voor leuke alributen en extraatjes gezorgd: 
toppietop!!! 
Onze kleuters hadden er ook zin in en genoten met volle teugen van al die verhalen in 
kleine groepjes.  Het weer zat gelukkig mee en zo werd er coronaproof overal buiten 
verteld! 
Geniet maar van de leuke sfeerfoto’s van dit mooie moment tussen de jongsten en oudsten 
van onze school. 

Juf Dominique  

Gezellig samen lezen :-) 



Veel aandacht voor de leuke verhalen! 





Grootoudersfeest 

Net voor de herfstvakan8e werden de grootouders van de kleuters van de 1ste kleuterklas op school 
uitgenodigd. Het feest kon net nog doorgaan, wel coronaproof uiteraard! 
We hebben onze planning moeten aanpassen tot het laatste moment. 
De grootouders werden ontvangen in de turnzaal, waar ze konden zilen in hun eigen ‘ bubbel’. 
Juf Annelies hield een welkomstwoordje en daarna kon ‘het spektakel’ beginnen: een dag uit het 
klasleven van je kleinkind! 
De kleuters kwamen binnen bij het horen van de schoolbel. De jasjes en de schooltassen werden 
weggelegd. 
Alle kleuters gingen ‘braaf’ plaats nemen op de banken. 
De juffen loodsten de kleuters doorheen de dag. 
Alles begon met een mooi onthaallied, waar de kleuters volop op dansten! Daarna werden de daglijn 
en de weekkalender voorgesteld . 
Tijdens het zingen van het hoekenlied, vormden de kleuters een treintje die de verschillende 
speelhoeken aandeed. 
Het verhaal van Gat in de haag kon iedereen boeien, de poppen werden ondertussen ook 
voorgesteld. 
Zo konden de grootouders zien wat hun kleinkind zoal doet 8jdens een schooldag. 
De kleuters sloten af met een mooi versje voor alle oma’s en opa’s. 
Na afloop werd er nog een familiefoto genomen… de grootouders waren enthousiast over de hele 
lijn! 
Jammer genoeg konden we niet afsluiten met een koffietafel en een momentje in de klassen. 
De koffie werd wel geserveerd bij aanvang. 
Volgend jaar hopelijk weer een normaal grootoudersfeest! 

juf Hilde 



Feest voor oma en opa! 



Onder het molo ‘warme wensen voor warme mensen’ maakten we met de hele school wenskaarten.  

We wilden als school in deze dagen vlak voor Kerstmis meedoen aan een solidariteitsac8e. We 
schreven ons in als deelnemer aan de Warmste week. Dit jaar gaat de opbrengst naar een 
gemeenschappelijk thema. 

We werkten hiervoor in groepjes. Onze samenknap werd geoefend. Samen brainstormen, samen 
ontwerpen en samen creëren. De kinderen maakten er alvast iets moois van! Nog even wachten op de 
uiteindelijke resultaten.  

Dankjewel aan de kinderen en voor jullie steun! 

Mooie wenskaarten in de maak! 



De agenda Januari 

Kerstvakan8e van 27 december tem 9 januari 

20  Toneel 1ste kleuter 
21  Dactylo van 15.30u tot 17u 
27  Gedichtendag

Februari 
24  Kinderboerderij L4

Februari 
4    Pedagogische studiedag 
17  Dikke truiendag 
18  Dactylo van 15.30u tot 17u  
24  Kinderboerderij L4 



HERENMODE
SPECIALIST IN GROTE MATEN

Eigen atelier

Kaai 5, 4524 CL SLUIS, info@maisondistinguee.nl 

T 0031 117 461 462

Maison Distinguée

DB725798H1

KOSTUUM
vanaf !350

Nieuwe iPads gearriveerd! 

In het kader van de Digisprong zijn er inmiddels 20 nieuwe 
iPads gearriveerd op school. Deze moeten nu nog even 
geconfigureerd worden en daarna kunnen de klassen ze volop 
in gebruik nemen. 

Ook zal elke kleuterklas vanaf januari over een iPad hoek 
beschikken, waar elke klas permanent de beschikking krijgt 
over 2 iPads. Meer kan ook, want we hebben door deze 
investering nu maar liefst 30 iPads in een uitleensysteem 
zilen, waardoor elke klas volop kan gebruik maken van ICT in 
de klas. 

Wat betre@ de Chromebooks, zoals vermeld in de vorige Smak, 
daar wachten we nog op de laatste prak8sche zaken voor de 
bestelling, maar ook deze toestellen verwachten we nog dit 
schooljaar.  

We houden jullie in elke Smak op de hoogte! 

meneer Anthony 



Naar het theater 

Het vijfde en zesde gingen samen naar het theater om er ‘De binnenkamer van Binta’ te volgen. 

 Binta is een stoere meid die in een kindertehuis verblij@. Ze wacht op de komst van haar mama. Vol 
ongeduld wacht ze af, samen met haar vriendje Yoeri. Aminata Demba speelt de rol van Binta en neemt 
ons in die rol mee. Je voelt hoe Binta haar mama mist en verlangt om haar te zien. Ze vertelt ons over de 
andere jongeren in het tehuis en over haar eigen leven. Je wordt meegesleept in de gevoelens van 
verdriet, geluk, verwarring, boosheid, eenzaamheid. Maar ook humor en muziek begeleiden het 
theaterspel. De leerlingen leefden mee met het verhaal. Ongezien was ook het voor en na: vooraf 
konden we in het decor rondlopen. Nadien kregen we de kans om vragen te stellen. We mochten 
genieten van een knap staaltje toneel. Dikke pluim voor dit stuk! 

juf Lieve en juf Inge 



Blije gezichten tijdens het toneel! 



Familienieuws  ¥ µ

Oprechte deelneming 

 
*** 

Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming aan deze families 

Op 31 oktober 2021 overleed mevrouw Francine Lambert, geboren op 6 februari 1937. Zij is de 
weduwe van Andreas Beel en mama van juf KrisCen Beel (3de leerjaar) 

*** 

Op 21 november 2021 overleed mevrouw Irene Geyskens, geboren op 18 oktober 1932. Zij is de 
oma van Robbe Van Hemelen (1ste leerjaar)

 
Op 28 november 2021 werd Stella 
geboren.
Dochtertje van Loes De Pauw en 
Benjamin Verdru.
Zusje van Oona-Lou en Ada.



Zij zijn jarig op...... 

02/01 Timon Bout 12 jaar 
03/01 Milo Defruyt 11 jaar 
04/01 Edouard Colpaert 9 jaar 
06/01 Stan Goethals 7 jaar 

Oliver Lampaert 7 jaar 
08/01 Mr Rudy 67 jaar 
10/01 Maike Van Tuyckom 11 jaar 

Kaylie Verriest 9 jaar

12/01 Lara Perez Jade 4 jaar

Lara Perez Mila 4 jaar 
13/01 Zaya Van Liefferinge 11 jaar 
15/01 Manon Bertiaux 11 jaar

Lio Snauwaert 3 jaar

18/01 Ella Boone 12 jaar

20/01 juf Lies Boone 25 jaar 
22/01 Milla Depiere 12 jaar 

juf Heidi 44 jaar

23/01 Thibo Miny 9 jaar 
24/01 Anja Van Holm 49 jaar 

Aran De Stecker 9 jaar 
 
28/01 Cindy Liu 10 jaar

Couture Mila 4 jaar

29/01 Rhube Fleurbaey 10 jaar 
31/01 Laure Sterckmans 3 jaar

januari

ONZE JARIGEN 



 
15/02 Mila Bondarenko 11 jaar 

Fien Morlion 7 jaar

16/02 Victor De Brabandere 5 jaar

Amalya De Cloedt 5 jaar

17/02 Louis Feys 5 jaar 
18/02 Lewis Snauwaert 9 jaar 
20/02 Aster Dobbelaere 10 jaar

Miel Van Steenkiste 3 jaar 
22/02 de Santana Maurice 6 jaar

 
23/02 Marie De Burghgraeve      11 jaar

Amalia Verriest 5 jaar 

24/02 Len Goethals 12 jaar 
Liam Hillen 9 jaar

Liana Van Hulle 4 jaar

Emilia Nasdalla 3 jaar

26/02 Guillaume De Clercq  9 jaar 
Zayd Zakhel 4 jaar 

27/02 Thiano Gevaert Van Tongerloo 6 jaar 
29/02 Aren Sampson 10 jaar

01/02 Xander Debruyne 12 jaar

Gisele Deforche   4 jaar

02/02 Sam Vanryckeghem 4 jaar 
04/02 Lasse Gryp 7 jaar 
05/02 Lieze Van De Keere 12 jaar

Maria Alkhalifa 3 jaar 
Victor Van Der Beken-Pasteel 9 jaar 

06/02 Bo Van Ingh 4 jaar 
09/02 Bent Declerck 12 jaar

Luuna Dierickx 4 jaar 
13/02 Hanne Van Buylaere 7 jaar 
14/02 Mathieu Van Tieghem 12 jaar

Amber Verhoest 10 jaar

juf Lies Beernaert 35 jaar 

ONZE JARIGEN 

februari
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