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Ten geleide
Onze investering in de nieuwe speeltoestellen in de zandtuin is een schot in de roos. Daags na
de krokusvakan e stonden de kinderen al te trappelen van ongeduld om de speeltuigen te
bestormen. Ze hadden de zon gezien en na de jaarlijkse winterslaap (nat zand en koude
temperaturen zijn voor niemand jn) is de zandtuin de place to be. Ook de s lle tuin schiet in
bloei. Dagelijks vertoeven er kinderen die er jdens de speel jd een boekje lezen, eitjes rapen,
de dieren voederen of op ontdekking gaan tussen struiken en gras. Voor elk wat wils. Zo is het
niet langer koning voetbal op de speelplaats en hoe niemand zich te vervelen dankzij de vele
spelletjes die ontleend kunnen worden in ons speelhuisje.
De lente is duidelijk in het land.
Ook juf Charlo e, meneer Thomas en ikzelf zijn terug in het land. De laatste zondag van de
krokusvakan e vertrokken we rich ng Malta om er een interna onale cursus te volgen over
‘Leadership, Educa onal Quality and Innova on’, samen met heel wat andere Europese
leerkrachten en direc es. Het was een boeiende cursusweek waar we heel wat ideeën
uitwisselden en interessante topics aangereikt kregen die we meenemen in onze schoolwerking.
Als school ze en we al meer dan 15 jaar in op interna onalisering en dit komt onze leerkrachten
en leerlingen alleen maar ten goede. Binnenkort ontvangen we opnieuw een groepje Spaanse
leerlingen die hier samen met onze leerlingen van het 5de leerjaar een to e projectweek komen
beleven. Leren van en met elkaar, een van de peilers van goed onderwijs, waar wij in De Smalle
elke dag werk van maken.
Ik wens jullie alvast een mooie paasvakan e en veel leesplezier!
Annelies, directeur

Uw adverten e in onze Smak ?
Neem contact op met het secretariaat op 050/332904 of via mail: basisschooldesmalle@slhd.be
Instappen kan telkens voor eind december, eind februari, eind april, eind juni en eind oktober.
Tarieven voor 5 publica es:
1 pagina: €150
1/2 pagina: € 80
1/4 pagina: € 45
1/8 pagina: € 30
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Ons jdschri telt zo’n 280 enthousiaste abonnees !

Inbraakpoging
De laatste vrijdagnacht van januari kregen we ongewenste bezoekers over de vloer.
’s Morgensvroeg merkte onze buurman Roger glasscherven op aan de etsenstalling. De schade is
groot maar gelukkig niet onherstelbaar. De klasramen van het derde leerjaar werden op
verschillende plaatsen vernield en ook de deur aan onze nooduitgang werd geforceerd. De poli e
en brandweer stelden vast dat de daders erg amateuris sch aan het werk zijn gegaan.
Waarschijnlijk werden ze opgeschrikt door geluid en kozen ze het hazenpad.
Het blij voor ons een vraagteken en voor de voortvluch ge daders een weten wat ze hier
kwamen te zoeken.
Er ligt geen geld op onze school en ook al ons ICT-materiaal kunnen we vanop afstand
ongebruiksklaar maken.
Gelukkig geraakten ze niet binnen want volgens de poli e zou de schade niet te overzien zijn
geweest. De onverlaten waren er duidelijk op uit om vernieling te zaaien. Gelukkig zal al de
schade hersteld kunnen worden en hopelijk blijven we in de toekomst gespaard van dergelijke
smeerlapperij.
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juf Annelies

Welkom nieuwe peuters
Nieuws ash peuterklas…
Op 1 februari konden we 3 nieuwe kindjes verwelkomen en na de krokusvakan e kwamen er nog 2 bij. Nu
zijn we met 16 vriendjes. Ze vonden al snel hun weg in ons klasje.
Welkom aan Ghune, Mekayla, Ivar, Louis en Esra.
We telden aan de laatste weken samen af naar Pasen en konden genieten van een lentewandeling, een
bezoekje in de s lle tuin en een bezoekje aan de boerderij van Alice.
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juf Lies

Zwangerschapsverlof juf Lies (2e leerjaar)
Tijdens de wintermaanden kan je een buikje al gemakkelijker wegstoppen onder dikke kledij
en een winterjas. Maar met de zonnige lentedagen van de voorbije weken kon je niet meer
naast het bolle zwangerschapsbuikje van juf Lies kijken. Vrijdag 1 april was haar laatste
werkdag van dit schooljaar, na de paasvakan e gaat zij immers in zwangerschapsverlof.
Het nijpend lerarentekort ondervinden we ook bij ons op school aan den lijve. Al maanden
zijn we op zoek naar een vervanger om deze vol jdse vacature in te vullen, helaas zonder
succes… De weinigen die afstuderen zi en meteen in het werk of men kiest ervoor om
verder studeren.
Al een geluk dat juf Kristl sinds begin maart terug hal ijds op onze school werkt, nadat zij
het meelooptraject directeur volgde in een andere school van onze scholengemeenschap.
Mede hierdoor hebben wij de mogelijkheid om de afwezigheid van juf Lies intern op te
vangen.
Juf Kristl werkt hal ijds bij ons op school en wordt klasleerkracht van 2B. Zij zal elke
voormiddag lesgeven (uitgezonderd op dinsdagmorgen, dan hebben de leerlingen o.a.
turnen en SOVA). Tijdens de namiddagen, wanneer juf Kristl er niet is, gee juf Heidi les aan
beide klasgroepen.
We wensen juf Lies alvast een vlo e bevalling en een gezonde baby toe!
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juf Annelies

Het woord STEM (Science, Technology, Engineering, Mathema cs) hoor je de dag van vandaag vaak
passeren. Niet alleen in secundaire scholen maar ook meer en meer in het lager onderwijs willen ze
STEM integreren omdat kinderen hier enorm veel van leren en ook toekomstgericht zal het een
belangrijk onderdeel worden.
Zo kwamen we (juf Ann en ik) op het idee om de techniekko er ‘magneten’ een volledige week uit te
werken en mee te gaan in wat kinderen hier rond beleefden.
Zo gingen we op ontdekking waar magneten aan bleven hangen. We ontdekten ook dat ze een noorden zuidpool hebben, waarbij 2 dezelfde polen elkaar afstoten en 2 verschillende polen elkaar
aantrekken. Aan de hand van een lmpje leerden we hoe magneten in het dagelijks leven en in het
werkleven ons kunnen helpen. We deden ook allerlei experimentjes met magneten: ontdekken wat al
dan niet aangetrokken wordt door een magneet, met een magneet een nagel uit een beker water
halen, wat gebeurt er met ijzerpoeder als je er een magneet bijhoudt,… We leerden ook dat de aarde
eigenlijk een grote magneet is.
Natuurlijk maakten we ook ons eigen magneetje .
Zo gingen we allen een weekje volledig op in de wereld van magne sme.
Na deze week was ik benieuwd hoe je STEM nog kan integreren in de kleuterklas, daarom volgde ik
onlangs de navorming ‘Sterker in STEM’. Heel wat ideetjes werden aangereikt om zowel jongste als
oudste kleuters STEM-gericht aan het werk te ze en. De bedoeling is hen een uitdaging aan te bieden
waarbij ze een oplossing bedenken voor een probleem.
Wordt vast nog vervolgd…
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juf Veerle
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STEM in de 2de kleuterklas: magneten, magne sme…

28 januari eindigden we de uoweek met een schi erende uodag. Iedereen van De Smalle
kwam uo-ge nt naar school. Een leuke uobril, een to e uohoed, een gekke uorok,
noem maar op. In het derde leerjaar deden we dan ook een catwalk om onze ou it aan
iedereen te tonen.

FLUOWEEK
Gezien worden in het verkeer, dat was de bedoeling van onze uoweek. Met uo aan zijn we zichtbaar in
het verkeer en kunnen we veilig naar school komen. We deden ook steekproeven ’s morgens vroeg en
zagen heel wat kinderen ptop in orde!
Op vrijdag was het dan eindelijk zo ver en mochten we volledig uo naar school komen. En geef nu toe…
wat een bonte verzameling van opvallende kleurtjes! Bedankt aan iedereen om mee te werken aan de
veiligheid van onze kinderen!
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Fluodag catwalk

Op 15 februari was onze eerst combi sinds lang… Het eerste leerjaar en het derde kleuter gingen
samen aan de slag met gezelschapsspellen! De dag werd buiten gestart met buitenspelen en daarna
werd de groep verdeeld onder de vier klassen. In deze spelletjescombi stond samenknap centraal.
Leren samen spelen, niet enkel met de kinderen uit je eigen klas, maar ook uit de andere klassen.
Afspraken maken, zich aan de spelregels kunnen houden, de spelregels aan elkaar kunnen uitleggen …
heel wat doelstellingen komen in een spel aan bod.
We leerden heel veel van elkaar, maar hebben vooral ook veel plezier gemaakt en genoten. Wat een
heerlijke dag was dit!
Geniet mee van enkele leuke sfeerbeelden…

!


juf So e

fi

 


Spelletjescombi

De Digisprong springt verder!
Begin februari werden de Chromebooks op school geleverd. De toestellen sturen we aan vanuit een
centraal beheer, zodat we heel makkelijk materiaal voor onze leerlingen kunnen klaarze en. Zo
worden de Chromebooks snel en e ciënt geïntegreerd in de lessen. Elke leerling van de bovenbouw
kreeg ook zijn eigen account, om zo persoonlijke taken te kunnen maken en indienen en ook te
kunnen mailen met de leerkracht en klasgenoten voor schoolwerk. Uiteraard namen we de jd om
ook s l te staan bij het correcte gebruik van deze schoolaccounts en de regels rond privacy. Bijkomend
voordeel van deze manier van werken is dat de leerlingen steeds hun materiaal in de cloud opslaan en
zo ook van thuis of op gelijk welk ander toestel kunnen verder werken. Ook samenwerken aan een
taak wordt een stuk makkelijker, want elkaars werk delen kan al jd.
Om de toestellen steeds startklaar en opgeladen te hebben, investeerden we met de middelen van de
Digisprong ook in degelijke oplaadkasten. Ook voor onze extra iPads beschikken we nu over een
dergelijke kast. Elke leerkracht kan dus voor zijn lessen het meest geschikte ICT-middel reserveren en
zo integreren in de lessen. Stap voor stap leren we met en van elkaar.
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meneer Anthony

Boeven en poli e in de tweede kleuterklas
In de tweede kleuterklas waren boeven en poli e alom aanwezig.
Het was dan ook het thema in de klas net vóór de krokusvakan e.
Nog veel spannender was het feit dat de poli e ook even écht
aanwezig was in de klas.
Een telefoontje naar de wijkagent met de vraag of hij even naar
de tweede kleuterklas van de Smalle kon komen, zorgde er voor
dat er op donderdagmorgen plots twee agenten in de klas
stonden.
Dat maakte indruk! Eén van de twee agenten had zijn kogelvrije
vest aan en de kinderen die dat wilden, mochten dat vest eens
aantrekken en ja… dat was zwaar (heb ik aan den lijve
ondervonden).
Er volgde een woordje uitleg over de a ributen die agenten al jd
bij zich hebben. Zeer interessant waren natuurlijk de handboeien,
die mochten dan ook even worden uitgeprobeerd.
Maar ze hadden ook een zaklamp, een matrak (nee geen
piratenverrekijker) een uitje, een walkie-talkie en een revolver
mee.
En weet je wat je moet doen om de boeven te kunnen vangen?
Héél snel lopen natuurlijk.
Na het bezoek in de klas gingen we nog even naar buiten om de
poli eauto te bezich gen. Zwaailichten en sirene werden
gedemonstreerd en de kinderen mochten allemaal eens in de
auto plaatsnemen. Hoewel de auto niet zo heel anders was dan
die van papa of mama, was deze toch wel heel speciaal, wat had
je gedacht?
Dank je wel aan de twee agenten voor hun bezoek, het was
leerrijk en zorgde voor een levensechte kijk op het werk van de
poli eagent.
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juf Johanna

Wel vaker komt een leerling of een ouder met de melding
dat er gepest wordt. Wanneer je in een gesprek met de
leerling doorvraagt naar het pesten dan kom je nog al vaak
op iets anders uit.
Schelden, uitsluitgedrag voor korte jd, kortstondig con ict
met een ander,…zijn dan de eigenlijke pijnpunten. Dit
gedrag is zeker niet goed te praten en verdient vermaning
en herstel.
Maar pesten wat is dat eigenlijk?
In een kort schema maak ik de vergelijking met ruzie/plagen.
Pesten

Ruzie /Plagen

Van lange duur
(weken, maanden, jaren)

Van korte duur

Tussen ongelijken

Tussen gelijken

Kan je niet zelf oplossen

Kan je zelf oplossen

Doel: kwetsen

Doel: (meestal) niet om te kwetsen

Meestal hebben we dus met kortstondige con icten of uit de hand gelopen plagen te maken. Dit lost
zich snel vanzelf op.
Wanneer we merken dat er meer aan de hand is, dan gaan we aan de slag.
Uit onderzoek en uit ervaring weten we dat enkel de pester stra en, niet werkt. Meestal werkt het net
averechts en wordt het pesten veel geniepiger. Het slachto er voelt zich nog minder veilig.
Doen we dan niks? Toch wel.
In de Smalle werken we met de NO-Blame methode. Dat betekent dat we een steungroep oprichten en
ook de pester daarin betrekken. We vertrekken vanuit een bezorgdheid om een vriend/vriendin die zich
niet zo gelukkig voelt te helpen (slachto er). Er wordt niet over het pesten gesproken. Vervolgens denkt
de groep na over kleine hulpac es en ieder neemt één of twee verantwoordelijkheden op zich. Vanuit
posi eve groepsdruk krijgt de pester dus de kans om zijn nega eve gedrag om te keren en iets posi efs
te doen voor het slachto er. Hierin ligt de mogelijkheid voor de pester om zijn gedrag om te keren. Da’s
een gouden kans, want vaak kan de pester niet meer vanzelf uit zijn rol stappen. Denk er aan: wie pest,
hee meestal vaak zelf problemen. Dit proces wordt uiteraard een jd opgevolgd. En deze aanpak
werkt, zeker weten.
Het slachto er hee steun, het pesten stopt onmiddellijk.
Bij leerlingen die moeilijk vrienden maken wordt ook een steungroep opgericht. Maar dan is er geen
sprake van pesten.
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Juf, ik word gepest!

Maria lichtmis
Ook dit jaar kon de lichtmisviering in de kerk niet
doorgaan wegens de gekende reden.
In de klas leerden we over de betekenis van
lichtmis, maar bij juf Lies en mezelf rijpte
ondertussen ook het plan om met de
leerkrachten iets te doen.
Geen vrouwtje zo arm of ze maakt met lichtmis
haar pannetje warm, zo luidt het spreekwoord.
Dus bakten we op donderdagavond elk een hele
stapel pannenkoeken. De leerkrachten nodigden
we uit om op vrijdag na school naar de
leraarskamer te komen. De toegangsprijs bedroeg
1 kaarsje. Het werd een gezellig moment en de
pannenkoeken smaakten!
juf Heidi

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

Met het vierde leerjaar trokken we eind februari naar kinderboerderij ‘de 7 torentjes’. We schreven ons in
voor een workshop kaas maken. We kregen heel wat uitleg over hoe alles in zijn werk gaat. Er komt heel wat
bij kijken vooraleer je een lekker sneetje kaas op je boterham kan leggen. Na een halve dag mengen,
snijden, persen, pekelen … konden we heel trots zijn: elk team had zijn eigen kaasbol gemaakt. Daarna
volgde de krokusvakan e, maar dat was perfect om onze kaas te laten rijpen. We waren heel benieuwd hoe
hij ging smaken. Er kwamen vele posi eve reac es bij het proeven, want ambachtelijker dan dit, kon dan
ook niet. Een geslaagde workshop!

ti

ti

meneer Anthony

ti

 


 


Het vierde leerjaar maakt kaas in de kinderboerderij

Witloo eelt
21 dagen lang hield het derde leerjaar zich bezig met het telen van witloof. Knollen in een
emmer met een beetje water en een zak er overheen. Elke dag eens piepen of alles nog
goed gaat en af en toe een beetje voedingssto en. Zo verkregen we lekkere witloof die
gerooid werd op 24 februari.
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juf Louise

Kiwiballen voor kleuter en lager

Dank zij jullie medewerking beste ouders, grootouders, leerlingen en kleutertjes, hebben we in
een mum van jd ontze end vlug de kiwis ckers binnen gekregen. We hebben zelfs nu al
genoeg voor volgend schooljaar en dat is een succes.
Zowel kleuter als lager hee bereidwillig meegeholpen dus verdeelden we de ballen ‘
en kreeg elke afdeling er 10 nieuwe exemplaren bij.
Nu hebben we nog meer spelplezier naast ons ander speelplaatsspeelgoed!

Laat het mooie weer maar komen!
Dank je voor jullie medewerking,

ft

fi

ft

fi

ti

ft

tt

ti

de speelplaatswerkgroep
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De Smalle in de krant

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
DB725798H1

Poëzieweek ‘ The Masked Poet’
Op 27 januari ging de jaarlijkse poëzieweek van start en deden we elk in onze klas heel wat
ac viteiten rond gedichten. Ook heel wat gedichtenbundels stonden die week extra in de kijker. Zo
namen we de kinderen een hele week mee in de wereld van de poëzie.
Op school organiseerden we 'The Masked Poet' waar we onze inspira e haalden uit het programma
'The Masked Singer'. Elke dag kregen de klassen meerdere gedichten te horen van onze ju en en
meesters die anoniem hun favoriete kindergedicht inspraken. Het kennismaken met heel wat
verschillende gedichten en de zoektocht naar de juiste juf of meester was een groot succes.
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Geniet zelf nog even mee van enkele van deze gedichten…
juf Lies Beernaert & juf Lies Boone

Carnaval op school
Op de laatste dag voor de krokusvakan e vierden we met z’n allen carnaval!
We mochten verkleed naar school komen en waren allen samen een heel kleurrijke bende.
We leefden ons uit op leuke muziek en deden allerlei ac viteiten. De meeste zelfs buiten want de
weergoden waren ons goed gezind!
Hier enkele sfeerbeelden van die mooie gekke dag…
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het volledige De Smalle-team

Gekke hoeden in het eerste kleuter
HoedGeen in 1 ste kleuter B
Als we aan carnaval denken, denken we aan ( gekke) hoeden!
We haalden vele hoeden uit de kast en we toverden zo een heuse hoedenwinkel in onze klas.
Van poli epet tot heksenhoed en nog vele andere hoedjes in verschillende vormen, kleuren en
materialen.
Een zelfgemaakte feesthoed kon niet ontbreken. Die versierden we met de knikkertechniek, s ckers,
slingers,…
We vouwden ook een reuzenhoed van papier: niet eenvoudig!
Bij carnaval hoort ook een dansje.
We kregen op elke hand een hoedje…zo deden ze samen de vingerdans ! ( zie foto )
De vakan e kan nu wel beginnen!
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juf Hilde

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

Met het derde leerjaar naar het toneel ‘KAPOT’
Op 21 maart trokken we met het derde leerjaar naar de Magdalenazaal om het toneelstuk
KAPOT- gebracht door Tuning People - te bekijken.
Dans en spel: Abigail Abraham/Lae

a Janssens, Bram Kelchtermans, Lukas Smolders.

KAPOT is een ode aan de mislukking met de idee dat er na fouten en mislukkingen mits wat
crea viteit er al jd oplossingen kunnen gevonden
worden… Het ging over menselijke
kortslui ngen, slechte communica e, misverstanden en onhandigheid.
Het stuk was wel niet zo eenvoudig voor onze kinderen. Niet het klassieke verhaaltje werd er
gebracht, maar een absurd stuk vol ritme, woord en klank. Na een jdje raakten de meesten van
de leerlingen gelukkig toch meegezogen in de humor en de fratsen van de drie acteurs en werd er
heerlijk gelachen!
juf Kris en

Hier enkele reac es:
Het was tof gemaakt. Er waren aperi e afels en er was één actrice en ook twee acteurs. We
mochten samen op de foto! - Skye
Ik vond het een raar toneel, maar wel leuk. In het terugkeren zat er een hommel in de bus. - Stan
Ik vond het leuk en grappig. - Aran
Ik vond het stuk het leukst wanneer de man met zijn gezicht in de pistolets viel. - Kaylie
Het was heel leuk, maar ze waren wel zeer onhandig! - Jorben
Ik vond het erg leuk en grappig. Er was soms enge muziek en ze waren onhandig. - Charlo e
Die ene man zei allemaal dingen en de andere man deed al wat hij zei verkeerd. Ik vond het leuk.
- Luna
Ik vond het raar en grappig toen die microfoon in haar mond bleef zi en. Al die pistolets op de
grond! Ik kreeg er honger van! - Estelle
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Ik vond het mooi gemaakt, want één uur een rol zien spelen is mooi meegenomen. - Lewis

Sportnieuws
Bewegingstussendoortjes:
Met onze school gaan we de uitdaging aan. We proberen met de hele school onderstaande oefening
te doen. Luuk zorgt voor de nodige aansporing dit jaar om te bewegen niet alleen jdens de
bewegingslessen maar ook tussen de andere lessen door. Met deze uitdaging maken we kans op een
leuke prijs Spelen maar!!

Zonder zucht, de ballon in de lucht!

Hou gedurende een bepaalde periode zo lang mogelijk een ballon in de lucht. (Duur van de uitdaging:
18/1/2022 – 1/4/2022)
De leerlingen nemen de tennisbal in de ene hand, de ballon wordt gedragen door het potje in de andere
hand.
Gooi als eerste de ballon in de lucht met behulp van het potje, geef daarna de ballon extra hoogte door
met je tennisbal onderaan de ballon te stuiten.
Vervolgens leg je je potje neer op de grond. Leg hier je tennisbal in.
De ballon is intussen al terug neerwaarts gezakt. Stoot nu je ballon terug opwaarts met één van je
handen. Grijp de tennisbal terug vast in de ene hand en het markeringsschaaltje in de andere hand.
De ballon zal zakken, vang deze ballon terug op in het markeringsschaaltje.
1e graad: 3x opdracht uitvoeren zonder ballon te laten vallen met de volledige klas
2e graad: 5x opdracht uitvoeren zonder ballon te laten vallen met de volledige klas
3e graad: 10x opdracht uitvoeren zonder ballon te laten vallen met de volledige klas
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Aster hee alvast veel geoefend! Wie is de volgende??

Malta : leadership, educa onal quality and innova on
Om 16.15 uur stonden meneer Thomas, juf Annelies en ikzelf
paraat aan de voorkant van het sta on van Brugge om rich ng
Zaventem te sporen.
Nog voor we het sta on binnen waren klampte één of andere
bizarre man meneer Thomas aan om hem te waarschuwen dat de
mensen aan het ‘ontsporen’ zijn (snap je hem?). De toon was
gezet. Geen jd te verliezen, met stevige tred stapten we rich ng
spoor 7.
We installeerden ons en toen de deuren sloten hoorden we dat de
volgende halte Heist was. Er ontstond een lichte paniek, de
Wat nu gedaan?
Gelukkig, na even checken bleek het een vergissing te zijn en zaten we wel degelijk op de trein rich ng
Zaventem.
De rit verliep vlot alsook het inchecken in Zaventem. Er bleken maar 90 mensen op het vliegtuig te
zi en dat een capaciteit van rond de 160 had. We hadden dus voldoende ruimte om een comfortabele
vlucht te hebben. Na 2 uur en 20 minuten landden we veilig in Vale a (de hoofdstad van Malta).
Daarna stond ons nog een rit te wachten van 40 minuten met een minibusje, 25 minuten met de
overzetboot en nog eens een ental minuten in ons busje tot aan het hotel.

Om 00.40 uur mochten we dan eindelijk onze intrek nemen in onze kamer. Moe maar voldaan kropen
we ons bed in. Het werd een korte nacht….
Om 5.20uur vertrok de eerste vissersboot met ronkende motoren. Geen uur later kwamen ze, aan het
geluid te horen, het vuilnis ophalen en om 7.00 uur kwamen de hotelgasten tot leven…. Tijd dus om op
te staan.
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Na een verzorgd ontbijt konden we aan de lesdag beginnen. De
cursus ging trouwens door in het hotel, alles wat gemakkelijk is
dus!
Na de introduc e en kennismaking vlogen we er onmiddellijk in
met een aantal stellingen over het onderwijs waarover we een
korte ‘speed-date’ hielden met alle Macedonische, Malteese en
Vlaamse deelnemers. In de namiddag moesten we dan in
heterogene groepen brainstormen over een aantal doelen in ons
onderwijs.
Om 16.30 uur zat de lesdag erop. We hadden dringend nood aan wat verse lucht en onze benen
strekken. We besloten enkele zoutvlaktes te gaan opzoeken. We volgden de kustlijn en ontdekten
wat Gozo te bieden hee .

In dit seizoen lijkt het eiland een beetje een spookstad. Er was geen ‘kat’ te zien, behalve dan dat ene
mannetje die van achter zijn glazen deur ons in de gaten leek te houden…
Na een jdje kwamen we dan toch een groepje mensen tegen. Jaja, Belgen, medecursisten. We
besloten dan maar een glas te gaan drinken en kennis te maken. Na een aangename babbel werd het
toch s lletjes aan jd om aan het avondeten te denken. Met de ganse groep (13) verplaatsten we
naar een ander restaurantje waar ze voor ons een grote ronde tafel hadden voorzien in een apart
zaaltje.
Het werd een gezellige avond met lekker eten. De keuken hier is trouwens een Mediterraanse keuken

Na een korte wandeling terug naar het hotel was de nood hoog om ons bed op te zoeken om een
langere nacht door te brengen dan de vorige.
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Oef, de nacht was rus g en de
ba erijen waren voldoende opgeladen
om fris aan een nieuwe cursusdag te
beginnen.
Topic of the day: leadership! (Mijn
Engels is er de laatste dagen toch wel
weer een stukje op vooruit gegaan).
Ook
jdens deze cursus, die
georganiseerd wordt door de Eeckhout
Academy, die leerkrachten verder
helpen bij professionalisering, worden
heel wat ac eve werkvormen gebruikt.
Allemaal zaken die we mee kunnen
nemen naar onze klasprak jk. In
communica e treden met elkaar en
nieuwe denkpistes bewandelen zijn
musts bij deze cursus .

Na een alweer leerrijke dag besloten we om nog een wandeling in de omgeving te maken. Na de
gezellige, leuke en verbroederende avond met een aantal collega’s, werd onze ‘hicking -group’
uitgebreid.
Op Gozo staat precies een mini-kopie van de Christus in Rio de Janeiro. Het werd een stevige
wandeling, vooral omdat het bergopwaarts was langs hele kleine keipaadjes. Ik verlegde mijn
grenzen maar ging toch niet tot helemaal boven zoals juf Annelies en meneer Thomas. De laatste
twee meter leken eerder op een klimmuur.
Onderweg werd er besloten om met dezelfde groep als de vorige avond met de bus naar Victoria
of Rabat, de hoofdstad van Gozo te gaan. Als ik het over de hoofdstad heb, dan moet je je daar
niet zo heel veel bij voorstellen. Het hee een oppervlakte van 2,9 km. Kortom, we hadden al
snel de toer van het kerngedeelte gemaakt.
Opvallend in Malta is de bouws jl, zo heb je veel appartementsgebouwen waarvan een aantal
verdiepen afgewerkt en bewoond zijn maar de verdiepen die niet verkocht zijn blijven in de
ruwbouw staan. Daar zijn zelfs geen ramen of deuren in! Volgens mij moeten mensen ook zelf
een voetpad voorzien voor hun deur want voor elke deur ligt een voetpad met een verschillende
hoogte, hellingsgraad, strucuur, ... Ik dwaal af.
Het was niet evident om met een groep van der en plaats te vinden in één van de mini
eetgelegenheden van de hoofdstad. Het voorziene restaurantje bleek te klein te zijn om er een
de ige maal jd te nu gen. We belandden in een Spaans restaurant waar allicht weinig
Spanjaarden trots op zouden geweest zijn. Soit, het was een moment om verder te verbroederen
met de anderen en ook nu weer hadden we een heel jne avond vol boeiende gesprekken.
Op de terugweg merkten we een vrij woeste zee waarbij de golven over de muren van de
promenade sloegen.
De nacht was vrij kort. Door de storm was mijn ruit voortdurend aan het trillen en door het
lawaai geraakte ik niet meer in slaap. P … ,vier uur slaap is echt te weinig!
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Gelukkig stond er in de voormiddag een bezoek aan de plaatselijke ‘primary school with special
units’ op het programma. Al jd héél interessant, een schoolbezoek!
Gewapend met zelfgemaakte observa e ches (een voortaak) over de cogni eve, emo onele en
gedragsma ge ontwikkeling, gingen we op waarderend klasbezoek. Een rijke ervaring maar ook
hier kregen we de beves ging dat we op onze school goed bezig zijn.

ft

 


We moesten ook een pitch maken over een verandering die we de laatste jaren in onze school
doorvoerden en hierbij het proces bespreken. Gelukkig dat juf Annelies het zich niet ontziet om
voor een groep het woord in het Engels te nemen.
In slechts twee minuten jd maakte ze de medecursisten warm om met coöpera eve
werkvormen aan de slag te gaan, net zoals ze dat in de jd bij ons gedaan hee . Het ‘publiek’
hing aan haar lippen en ik ben ervan overtuigd dat ze toch wel heel wat mensen over de streep
hee getrokken om er ook in hun school mee aan de slag te gaan, al was dat niet de bedoeling
van de pitch ;-).

Naar aanleiding van corona werden klaslokalen heel erg ‘verarmd’ en zag je 3 jarige kleutertjes op
stoeltjes zi en voor een bord in de klas waar geen enkel speelhoekje te bespeuren was. Toch
moeten we de leerkrachten daar een pluim geven om te roeien met de riemen die ze hebben want
je moet het maar doen om de jongste kleuters pedagogisch verantwoord aan de slag te krijgen
zonder hoeken en verrijkend materiaal!
Zo viel mijn mond ook open toen ik vier-en vij arige kinderen allemaal op bankjes achter elkaar
zag zi en met een 100-veld voor zich. Ook het aanvankelijk lezen, zowel in het Maltees als in het
Engels, staat hier in hun curriculum.
Op ICT gebied zijn ze vooruitstrevend maar we bleven op onze honger zi en naar andere ac eve
werkvormen
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In de namiddag volgde er een nabespreking over de klasbezoeken met focus op het geven van
posi eve feedback.
Daarna kregen we nog wat jd om aan onze ‘master piece’ te werken die we vrijdag moeten
presenteren. Spannend...
We sloten de avond met de groep af in een lokaal restaurant waar ze ons verse vis serveerden
gekruid met boeiend gesprekken van medecursisten.

Op donderdag sloeg de vermoeidheid een beetje toe. We hadden al heel wat input gekregen en
de ideeën borrelden hoe we de aangereikte tools bij ons op school zouden kunnen toepassen.
In de namiddag trokken we met de ganse groep op eilandbezoek. Victor, een bewoner van Gozo
die deel uitmaakt van het consor um, leidde ons rond in zijn thuishaven. We trokken eerst naar
Victoria, de hoofdstad, waar we de citadel bezochten. Daarna kregen we een korte rondleiding
door de smalle straatjes en was er een blits bezoek aan een kerkje. Veel jd was er niet want we
moesten al snel weer de bus op om de westkust van het eiland te bezoeken.
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Eén van de trekpleisters was er The Azure Window. Ik zeg ‘was’ omdat die helaas drie jaar
geleden instor e. Op deze plaats werden er trouwens scènes van de serie Game of Thrones
ge lmd. Victor vertelde ook vol patrio sme over de blue lagoon, die er naar onze mening niet zo
blauw uitzag. We trokken nog over de kli en met een prach g vergezicht maar waar het met
momenten gevaarlijk stappen was en sloten onze uitstap af op een terrasje in de zon met een
drankje.
Aangezien een mens ook ’s avonds moet eten, trokken we met de ganse groep naar een
restaurant voor onze ‘farewell dinner’.

Vrijdag: de laatste dag van onze cursus, waar we onze master piece in het Engels presenteerden voor
de groep. Het onderwerp hiervan moest gaan over een verandering of een verdieping die we bij ons
op school willen aanpakken. Wij vinden het levenslang leren bij leerlingen én leerkrachten van groot
belang. We mo veerden en enthousiasmeerden de groep met een rollenspel en lmpje waarbij we
het inze en op professionalisering verduidelijkten.
Van 9.00 uur tot 11.00 uur kregen we de jd om deze af te werken. We trokken naar een plaatselijke
ko ebar waar we op het terras in de komende en gaande zon meteen aan de slag gingen. Om 11 uur
was het jd voor de presenta es. Helaas waren alle plaatsjes vóór de middag al ingenomen en
moesten we ons tevreden stellen met een plaatsje in de namiddag. De stress sloeg, bij mij althans,
toe! Gelukkig viel het al bij al mee.
’s Avonds vertrokken we met de fas erry rich ng de hoofdstad van Malta. We maakten kennis met
een volledige andere omgeving. Valle a is een ommuurde stad. Door de vele invasies en beze ngen
door de eeuwen heen moesten de inwoners zich beschermen. De huizen hebben er precies een
koloniaal uitzicht. Het hee ook een bruisend nachtleven. Overal in de kleine straatjes zie je gezellige
terrasjes.
We kozen er eentje uit waar we een voortre elijk maal voorgeschoteld kregen. Daarna gingen we
nog even de plaatselijke sfeer opsnuiven en dan bed jd.
Ook op zaterdag maakten we gebruik van de laatste uurtjes om Valle a bij daglicht te bezoeken.
Groot is het niet maar er heerst wel een aangename sfeer.
Om 13.30 uur namen we uiteindelijk de taxi naar de luchthaven.
Terwijl we op het vliegtuig zi en typ ik de laatste twee dagen van onze studiereis naar Malta.
Ik weet zeker dat ik straks op Zaventem een traantje zal weg pinken want we hebben er kennis
gemaakt met zo’n leuke collega’s en na één week was er al een hechte band!
We hebben veel gelachen en plezier gemaakt maar we hebben veel gewerkt ook.
Ik kan zeggen dat ik moe maar meer dan voldaan terugkijk naar een fantas sche week.
Het was een rijke ervaring en met veel nieuwe ideeën van collega’s gaan we verder!
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juf Charlo e

Een museum van fossielen in het vijfde leerjaar.
In het vijfde leerjaar spoelden we een hele jd terug in de jd. We hadden het over de jd op
onze planeet wanneer er nog geen mensen te bespeuren waren. We leerden dat er wel al heel
wat leven te vinden was en dat de con nenten niet al jd op dezelfde plaats gelegen hebben. Dit
konden we ook onderzoeken in verschillende fossielen. We leerden wat fossielen precies zijn, hoe
ze ontstaan en we maakten ook ons eigen fossielenmuseum voor elkaar. We hadden het geluk om
een bevriende geoloog te kennen. We mochten een hele verzameling fossielen lenen en samen
onderzoeken. Heel wat fossielen waren honderden miljoenen jaren oud. Sommige van voor de jd
van de dino’s, terwijl andere fossielen net in zee leefden terwijl de dinosaurussen op onze planeet
leefden. We hadden heel wat in ons museum liggen. Fossielen van koraal, een ammoniet, een
wervel van een walvis, voorhistorische paardentanden, gefossiliseerd hout, enz… Iedereen
besprak hun eigen fossiel supergoed en we leerden dus heel wat bij van elkaar. We hadden ook
een misschien toekoms ge geoloog in ons midden. Jonah bracht zijn eigen mooie verzameling van
fossielen mee en stelde ze voor aan de klas. Supertof! Hieronder nog wat sfeerbeelden van onze
onderzoekers en gidsen.
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juf Lieve en meester Jeroen

14 februari: rode dag
Rood is de kleur van vuur en bloed maar ook van kracht, verlangen en natuurlijk de liefde.
Deze dag stond rood in de kijker. Heel wat klassen van onze Smalleschool hadden rode
accenten, dit kon van iets klein sub els tot echt zichtbaar zijn. Bij ons in de derde
kleuterklas was het rood heel zichtbaar.
We gingen van start met een prentenboek over ‘verliefd’ zijn, kriebels in je buik, blikken die
elkaar zoeken en vinden,… Wat een mooie starter was dit.
Hartjes werden geschilderd, getekend, geplooid, uitgeknipt, gekrijt,…
Ook hartjesvormen werden gemaakt in klei, van klein naar groot, van dun naar dik,… de
kleine details voegden onze kleuters toe naar eigen crea viteit.
Lieve woorden werden bedacht en getekend.
Geniet mee van onze rode dag.
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juf Anne

Terug naar school
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“Ik vraag het niet graag maar zou je het zien zi en om een halve dag in te vallen in de vierde
klas? We hebben overleg maar helaas is er niemand beschikbaar voor de vervanging. Breng
een vertelboek mee en lees een verhaal.” Een mail van een wanhopige (als je mij al moet
vragen om in te springen) zorgcoördinator meneer Thomas.
Het vierde leerjaar zag ik wel zi en. Lesgeven is een beetje zoals etsen of zwemmen: je
verleert het nooit maar de dag erop ben je zo s jf als een plank. Dat had ik er dan wel voor
over.
De maandag kreeg ik een nieuwe mail: de juf van het tweede was ook uitgevallen en of ik dan
maar in het tweede wilde staan en na de speel jd in de eerste klas. Het tweede leerjaar was
mijn domein tussen 1977 en 1985 maar in het eerste had ik nog nooit gestaan. Ach, ik heb nu
toegezegd, het zal wel loslopen. De maandag- en dinsdagnacht lag ik te woelen als moest ik
een examen a eggen. Ik bedacht een verhaaltje over kabouters die voor de honderdjarige
verjaardag van hun koning een nieuw kasteel zouden bouwen. Mijn vertelkunst had ik nog
steeds niet verleerd dus zou ik ze wel uit mijn hand laten eten. Let vooral op het woordje ‘dus’.
Meneer Thomas ontving me met open armen die woensdagmorgen en vertelde me dat het
programma nog eens diende te worden aangepast: eerst het eerste en na de speel jd de
tweede klas. ‘Komt voor mekaar!’ In de klassen werd ik ontvangen door juf Charlo e en juf
So e die hun binnenpret nauwelijks konden onderdrukken. Ik had toen al het vermoeden dat
de realiteit mijn fantasie zou kunnen achterhalen…
Ach, wat kon er misgaan? En ze waren zo lekker aan het werken. De ju en hadden amper de
deur achter zich dichtgetrokken of er kwam al iemand op mij af om zijn knu elbeer te laten
zien. Het startschot voor een uurtje waar ik mijn leven met vijf jaar zag inkorten… Vingers
alom in de lucht van kinderen die de opdracht niet begrepen en waar ik wat uitleg moest
geven. Ondertussen was er achter mijn rug een ware volksverhuizing aan de gang. Een
knapperd voor wiskunde had zijn lessenaar al verlaten en stond vrolijk te puzzelen in een
hoekje van de klas. In mijn kinder jd werd onze blaas getraind en konden wij enkel naar het
toilet wanneer je kon aantonen dat je buikgriep had of wanneer je nek begon te zwellen en
helemaal rood aanliep omdat je blaas op springen stond. Hier was het een komen en gaan van
toiletbezoekers. Iemand kwam het vragen en twee slipten mee naar buiten.
De puzzelaar werd terug naar zijn plaats verwezen waar zijn buurman plots begon te roepen
dat hij met een kleurpotlood een streep op zijn blad had getrokken. Ook in deze klas zat er
iemand van het Brugs Handelsblad die kwam vertellen dat die en deze niet in orde waren
conform de geldende klasregels. Een ander lag daar weer huilend op de grond omdat iemand
hem had doen struikelen en ook het beertje had al een luchtdoop ondergaan met alweer
gejammer en getroost achteraf.
“Ik ben al klaar!” sprak de ene. “Ik ook” sprak de andere. Ik besloot de les dan maar voor
iedereen als afgewerkt te beschouwen en in de onthaalhoek mijn joker boven te halen: mijn
kabouterverhaal. Eerst even wachten tot de plassers terug zijn. “Mijn broer hee deze
morgen in zijn broek gekakt,” vertrouwde het jongetje die op de bank naast me zat me toe.
Interessant. “En was het veel? En rook het niet te erg?” vroeg ik belangstellend. Op dat soort
van info had ik mij niet voorbereid.

In mijn kinder jd kon de leraar tot ver in het vierde leerjaar de klas boeien met verhalen over
kabouters. Wie kende niet de avonturen van ‘Wipneus en Pim’? Nu kon het in de eerste klas de
toehoorders geen ene moer schelen wat er met de verjaardag van die koninklijke eeuweling uit
een paddenstoel midden in het donkere bos zou gebeuren. Een vriendelijk meisje bracht me
-wellicht uit medelijden- een belletje. “De juf gebruikt dit wanneer de kindjes s l moeten zijn,”
vertrouwde ze me toe. Wellicht was het resultaat a ankelijk van wie er belde. Ik kon klingelen
tot de klepel uit de klok viel, geen kind die daar gehoor aan gaf. Wanneer iemand aan kwam
ze en met een soort van scheetkussen en het beertje nog maar eens door het zwerk vloog,
besloot ik maar -gezien de ma ge interesse van het aanwezige publiek- over te schakelen naar
het fruitmoment: geen tel te vroeg…
Dus kon ik nu mijn vaardigheid laten zien in het pellen van bananen en het oprapen van
weggeschoten druiven. Toch nog iets nu g gedaan. De speel jd begon die dag en minuten
vroeger.
Compleet uitgeput en vol donkere gedachten begaf ik mij naar de leraarskamer. Onderweg
overwoog ik toch even of ik niet even naar de zelfmoordlijn zou bellen. Met een glimlach van
oor tot oor zaten de ju en uit de eerste klas mij op te wachten. “En? Meegevallen?” Ze hadden
het belletje gehoord waarmee ik wanhopig aan het schudden was geweest. “Geef die mensen
onmiddellijk een loonsverhoging,” was het eerste wat in mij opkwam. Een ko etje zou me wel
wat moed geven want ik was nog maar in de hel van mijn opdracht. Een cognacje daarbij was
helaas niet voorradig.
Na de speel jd mocht ik naar het tweede. De kabouters konden ook mij gestolen worden en ik
vertrouwde nu op mijn voorleeskunst. Het eerste hoofdstuk volgden ze uit interesse en het
tweede uit beleefdheid. Ook hier was daarna het vat af. De taalles dan maar. Ik was en
minuten bezig de woorden ‘gereedschap’, ‘recept’ en nog meer van dat fraais uit aan het
leggen wanneer iemand doodleuk kwam vertellen dat ze deze les eigenlijk de dag ervoor al
hadden gezien… dank je vriendelijk! Je wordt ouder, papa.
Juf Lies kwam gelukkig wat vroeger dan verwacht me onthe en uit mijn opdracht. Het voelde
als een frisse pint welke je in één slok naar binnen kapt wanneer je uren aan een stuk bij een
hi egolf in volle zon hebt gelopen.
Wanneer ik tegen de middag terug naar huis wandelde stonden de kinderen uit de eerste klas
mij warempel, ach zo lief, toe te zwaaien: ik dacht dat ik achterlijk werd. Terug thuis, gelukkig
niet veraf van de school, stelde ik vast dat ik mijn jas had laten hangen. Ook dat nog.
Je hoort wel van gepensioneerden die hun tweede adem terugvinden wanneer ze opnieuw een
paar weken in de klas mogen staan. Ik weet het nog niet zo direct. In 1998 zei ik de klas vaarwel
en dat blijkt toch een hele poos geleden.
Na de middag kregen we zowaar storm met windsnelheden tot 100 km per uur: dat verklaarde
alles!

ti

ti

ti

ffi

ti

ff

fh

ft

tti

ti

ff

ti

ti

tt

tt

Rudy de Jonge

Op stap naar het secundair
De zesdeklassers worden dit schooljaar klaargestoomd om de grote stap naar het secundair te
ze en.
We gingen op zoek naar onze talenten en interesses. Het CLB kwam uitleg geven over de
structuur van de eerste graad secundair. De verschillende keuzerich ngen werden uitgelegd.
Daarnaast hadden we ook een inleefmoment in de secundaire school van Sint-Leo waar de
leerlingen demolessen van wetenschappen, Engels en La jn volgden. Ze kregen ook een
rondleiding op de school en de algemene werking werd uitgelegd. Zo wordt de keuze en de
stap iets duidelijker.
De leerlingen zijn er nu alvast al klaar voor! 😊
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juf Inge Roets

Schaken in het derde leerjaar
Toen ik dit jaar naar jaarlijkse gewoonte weer voor het eerst mijn schaakbord tevoorschijn haalde,
lokte dat heel wat reac es uit bij de kinderen.
Wat is dat, juf? - Ik heb dat al eens gezien! - Mijn papa kan dat! - Mijn oma en opa hebben ook
zo’n spel. - Oei, dat ziet er moeilijk uit! - Ik kan al schaken! - Kunnen wij dat ook leren? – Denk je
dat ik dat ook ga kunnen?
Schaken is goed voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Het bevordert hun
concentra evermogen, s muleert hen om eerst na te denken en dan pas te doen en zorgt voor
zelfvertrouwen. Het leert hen ook omgaan met winnen en verliezen.
Het is oneindig analyseren en voorspellen wat de tegenstander gaat doen en daar je eigen ze en
op aanpassen.
Schaken is eigenlijk goed voor jong en oud, het houdt de geest ac ef.
Iedereen kan leren schaken. Het maakt echt niet uit hoe jong of oud je bent en dat hebben onze
derdeklassers zeker bewezen. Na eerst soms wat blunderen, kunnen ze nu al een spannend
par jtje schaken.
De basisregels hee iedereen ondertussen onder de knie en we kunnen binnenkort al een stapje
verder met het aanleren van rokade, wandelkoning, paard-in-de-zak…
Well done, allemaal!
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juf Kris en

De agenda

april
1 april : eucharis e
4-17 april : paasvakan e
18 april : paasmaandag

mei
5 mei : kinderboerderij 2de leerjaar
6 mei : toneel 2de leerjaar
17 mei : kinderboerderij 5de leerjaar
22 mei : eerste communie
23 mei : kinderboerderij 3de kleuter
25 mei : pedagogische studiedag
26 mei : OLH Hemelvaart
27 mei : geen school
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juni
4 juni : H-Vormsel
12 juni : feest op school
29 juni : oudercontact kleuter en lager

Vulkanen in het vijfde leerjaar
In het vijfde leerjaar hebben we een hele jd rond vulkanen gewerkt. In kleine groepjes
werkten we samen en knutselden we mooie vulkanen. Nadien was het langverwachte moment
gekomen. Met natriumbicarbonaat, afwasmiddel, azijn en kleurstof maakten we een chemische
reac e waardoor de verschillende vulkanen uitbars en. Buurtbewoners van onze school zullen
de trillingen wel gevoeld hebben. Gelukkig is iedereen ongedeerd gebleven en kwamen alle
vulkanen tot een leuke uitbars ng. Iedereen was dolenthousiast!
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juf Lieve en meester Jeroen

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

04/03

De Burghgraeve Arthur

8 jaar

08/03

Philibert Séverine

7 jaar

09/03

Grietje (kinderverzorgster) 35 jaar

09/03

Strubbe Alice

3 jaar

12/03

De Sme Leon

3 jaar

15/03

Geers So a

7 jaar

17/03

De Sloovere Lune

17/03

Ulin Lewis

7 jaar

17/03

Van Daele Jack

5 jaar

17/03

Van Hemelen Robbe

7 jaar

17/03

Bonehill Charlo e

21/03

10 jaar

apri

3 jaar

04/0

Ilse (secretariaat

39 jaa

23/03

Ogunsanya Elenah

12 jaar

05/04

Speleers Lars

4 jaar

26/03

De Groote Thor

12 jaar

07/04

Claeys Julie e

5 jaar

26/03

juf Louise

23 jaar

08/04

De Cloedt Idas

7 jaar

27/03

Vanhou e Annabelle

5 jaar

10/04

Bonte Britney

12 jaar

28/03

Vanwelsenaers An

52 jaar

11/04

Van Laere Stan

9 jaar

11/04

Verdru Oona-Lou

7 jaar

15/04

Goethals Liam

10 jaar

15/04

Roelants Lieven

5 jaar

17/04

Van Eenoo Thomas

41 jaar

18/04

Ca oor Céline

8 jaar

19/04

Vanlanduyt Ines

3 jaar

26/04

Meyns Lou

7 jaar

30/04

Lungu Paul

4 jaar

30/04

Princen Lars

9 jaar
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Geers Noah
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23/03
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3 jaa
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Dobbelaere Iva
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03/0

y	

3 jaar
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Ma hys Elodie

tt

42 jaa

fi

meester Jeffre
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47 jaar
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maart

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

mei

mei

Peere Vic

01/05

meester Anthony

02/05

Laperre Skye

04/05

Ca oor Manon

11 jaar

05/05

Marechal Seth

9 jaar

06/05

Van Geeteruyen Uma

5 jaar

07/05

Naejiaert Emma

8 jaar

07/05

Van De Velde Roos

10 jaar

08/05

juf Lieve

53 jaar

09/05

De Visch Emilio

5 jaar

09/05

Herssens Loïc

8 jaar

09/05

Van De Voorde Kiani

10/05

Bigler Yenthe

8 jaar

11/05

Colpaert Camille

8 jaar

11/05

Panchabhikesan Wout

5 jaar

13/05

Lemant Jorben

9 jaar
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01/05

4 jaar
35 jaar
9 jaar

11 jaar

15/05

Deschryver Casper

8 jaar

16/05

Snauwaert De Mey Auke

4 jaar

16/05

Vools Jarne

11 jaar

16/05

Vools Mathis

11 jaar

18/05

Van der Beken Maxime

18/05

Vinck Hanne

21/05

Lara Perez Noa

8 jaar

21/05

Verdru Ada

5 jaar

22/05

Defruyt Nina

7 jaar

24/05

de Santana Louis

8 jaar

25/05

De Caluwe Ximen

12 jaar

25/05

Dierickx Anna-Elisa

5 jaar

27/05

Rau Victor

8 jaar

28/05

Cornet Achille

4 jaar

29/05

Devinck Bas

11 jaar

29/05

Laperre Quinn

4 jaar

4 jaar
11 jaar

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

juni

juni

02/06 De Baets An-Céline
02/06 Tafaj Lena

5 jaar

18/06 Lankriet June

10 jaar

18/06 Snauwaert Skye

12 jaar

04/06 Naeijaert Lore

11 jaar

18/06 Van Mullem

06/06 De Vadder Sem

10 jaar

19/06 Lemant Nolan

08/06 Pot Maximiliaan

11 jaar

23/06 Panchabhikesan Janne.

8 jaar

09/06 Vanparys Roos

10 jaar

23/06 Panchabhikesan Lo e

8 jaar

09/06 Carla (opvang)

61 jaar

24/06 Dumalin Maicah

12 jaar

11/06 juf Johanna

62 jaar

24/06 juf So e

38 jaar

13/06 Van Lierde Sam

11 jaar

25/06 Evelien (secretariaat)

37 jaar

13/06 juf Dominique

56 jaar

25/06 meneer Franky

67 jaar

15/06 Vandepu e Eleonora
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16/06 Van Laere Wout

fi

11 jaar

8 jaar
11 jaar

3 jaar
11 jaar

¥
Familienieuwsµ
Oprechte deelneming
*******

Op 25 februari overleed de heer Willy Maerschalck, geboren op 2 oktober 1945,
Hij was oom van Yarne Deschoolmeester.
*******
Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming

