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Dan werd het zomer
Ik neem het even over van Juf Annelies die de levenscirkel van heel nabij meemaakte.
Haar vader, Ludo, s erf zondagmorgen 19 juni.
Alweer zomersolden, reiskriebels , trillende harten voor wat komen zal.
Tranen om het afscheid van de liefste leerkracht ooit, knu els en zoenen, gebakjes en ijsjes.
We staan alweer voor het sluiten van de poorten, tot die roestend terug opengaan op 22 augustus.
Zomervakan e!
Wat voorbij is, was goed. Na coronaba les maanden terug, lopen we onbezorgd en ongemaskerd winkels
binnen. Nemen we onbespoten en zonder klemmen de winkelkar vast. Maken we praatjes met ieder die
we tegen het lijf lopen en vieren we samen feest, veel feest.
Het leven herpakt zich, de vrijheid overwint. Hoera!
De zangvogels werden nachtegalen, de dansers verblu en. We reisden met de school, verkeken ons aan
de dierentuindieren en allen naar zee! De vierde klas genoot van hun zeeklas en pompoenen en radijzen
gingen de grond in! Groen, groener, groenst! Spanje kwam naar de vijfde klas en wij gingen leren in het
land van de appelsienen. Heet! Leerrijk! Cowboys veroverden FEEST OP SCHOOL. Kleine Fons werd
geboren en vaste waarden moesten gaan. Bye, zo bedankt en tot ziens, Carla, juf Johanna en juf Hilde!
Dankbaar zijn we om jullie koekjeslust, zovele zakjes zijn verkocht. Zoveel zinvols komt de kinderen weer
toe. En verwonderd, overdonderd zijn we door jullie massale opkomst op FEEST OP SCHOOL.
Wat was dat! De Smalle ging los! En hoe! De hui arren waren in een mum van jd uitverkocht, vaten
werden er van her en der bij gesleurd, staande ova es voor onze sterren, urenlang. Dank u, dank u, dank
u!
De laatste telgen uit enkele families vertrekken. Al jd dat wee gevoel. Vaarwel en vooral bedankt!
De familie Aarnouts, Bout, Callant (tweemaal zelfs), Debruyne (en ook tweemaal), Declerck, Deforche, De
Groote, Depiere, Gruwez, Igodt, Lavens, Note, Snauwaert, Van De Keere, Van Daele, De Caluwe,
Marechal, Rau en Blancke.
Dank je wel, het ga jullie zeer goed! En even binnenspringen om de sfeer op te snuiven van je oude
school, doen, hé! Welkom, van harte!
Ik zwaai en ik groet u en graag tot 1 september voor een ko e en een koekje!
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Liefs, liefs, zoveel liefs!
Juf Inge Deschamps

Klasverdeling 2022-2023

Lager

Kleuter
1e kleuter A

Lies Be
Dominique

1e kleuter B

Veerle
Ann DB

2e kleuter

Eline Messens

3e kleuter

Anne T

Kinderverzorging

Anja + Grietje

Charlo e

2e leerjaar A
2e leerjaar B

Heidi
Victor Steel

3e leerjaar A
3e leerjaar B

Kris en en Lies Boone
So e

4e leerjaar

Anthony

5e leerjaar

Lieve

6e leerjaar A
6e leerjaar B

Jeroen
Inge Roets

ICT-coördinator
zorgcoördinator
zorg + beleidsondersteuning
zorg

Anthony
Thomas
Lies Bo
Lien en Lies Be

opvangen lkr 4/5

Lien VR

Bewegingsopvoeding

Anton en An VW

SEL + aanvangsbegeleiding

Inge Deschamps

Secretariaat
Voor- en naschoolse opvang

Evelien en Vanessa
Vanessa
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Lies Be + Lien
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Zorg ondersteuning

1e leerjaar

Welkom nieuwe peuters
Nieuws ash peuterklas…
Na de paasvakan e en na het Hemelvaartweekend mochten we nog 5 nieuwe vriendjes ontvangen .
Nu zijn we met 21 🤩
Welkom Lucas, Esra, Norah, Armaan en Vesper
Ze konden snel hun weg vinden in ons klasje en genoten al van hun eerste feest op school.
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juf Lies

1981 – 2022, juf Johanna hangt haar boekentas aan de wilgen

Eind juni 1981 verliet ik met mijn diploma van
kleuterleidster op zak de normaalschool van ’t
Sint – André. Je studeerde toen nog aan de KNS
(kleuternormaalschool)
dus niet aan de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg 😊
Klaar voor het ‘echte leven’. Het solliciteren kon
beginnen.
Mijn eerste schooljaar als juf kon al meteen
tellen. Elke dag op en af naar een wijkschooltje in Gistel. Er waren slechts twee klasjes, een peuter – eerste
en een tweede – derde. Ik nam de allerkleinsten onder mijn hoede en Zuster Johanna (hihi) de oudste. Op
het einde van het schooljaar telde mijn klasje 36 peuters en dat zonder hulp.
De start van een 41 – jarige loopbaan die mij onmiddellijk met beide voeten op de grond ze e.
Een paar scholen (waaronder OLVA Steenbrugge en Aartrijke) en interims later kwam ik in de Smalle
terecht. Ik kwam er in 1987 Joost, mijn oudste zoon, inschrijven en naar een job hengelen. En dat lukte,
want in datzelfde jaar kwam Marc aan het roer en zocht hij in september een interim van één week voor juf
Annie Lanckriet van het 2de leerjaar. Wouter, toen vijf maanden oud werd onthaald door Marie - Anne, de
echtgenote van Marc.
Zo star e mijn carrière in de Smalle.
Een paar weken later in oktober volgde er een interim in de eerste kleuterklas van juf Annie De Winne. Af
en toe moesten ook juf Ode e en juf Clothilde worden vervangen.
Het zou echter nog een aantal jaren duren vooraleer ik werd benoemd in de Smalle. Ik werkte ook één jaar
in de Lenaard, waar Marc toen ook directeur was, als duocollega van An Beerden, een job die een aantal
collega’s onder ons ook te beurt viel 😊
Maar s laan wortelde ik goed vast in de smallegrond. Ik maakte de bouw mee van onze eerste nieuwbouw
in de Smallestraat waarvoor een stukje geschiedenis van Koolkerke moest wijken, namelijk het
kloostergebouw en zijn tuintje. Het torentje met klok vanop het klooster kreeg een plaatsje naast de
nieuwbouw. Joost mocht meehelpen om de eerste steen te leggen.
Twee decennia later de tweede nieuwbouw.
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Niet alleen twee nieuwe gebouwen, maar ik zag ook twee nieuwe directeuren plaatsnemen aan het roer
van de Smalle. Van meneer Marc naar meneer Rudy en van meneer Rudy naar juf Annelies.

Je start als piepjonge juf en plots besef je dat je ouder bent dan de ouders van de kinderen in je klas, maar dat
is nog niet het ergste, een paar jaar later krijg je kinderen van de kinderen die ooit in jouw klas zaten in je klas
en zie je die ouders terug, maar nu als grootouder.
En dan realiseer je je dat er veer g jaar voorbij gevlogen zijn. Veer g jaar vol veranderingen en evolu es.
Steeds opnieuw aanpassen en bijscholen. In het onderwijs wordt niet ter plaatse getrappeld en maar goed
ook. De vernieuwingen houden je scherp ook al ben je geen drie maal zeven meer. In het digitale jdperk
waarin we nu leven leerde ik nog net voor ik mijn boekentas aan de wilgen mag hangen met ZILL en QUESTI
werken. Het lukte mij en daar ben ik best trots op 😊
Ik kan terugblikken op een rijk en gevarieerd leven in het onderwijs. Té veel om op te noemen. Ik kijk uit naar
een volgende episode in mijn leven, ben zeker niet bang voor het ‘zwarte gat’ daarvoor liggen er nog te veel
nieuwe project(jes) op mijn pad. Mijn nieuwe mo o wordt:
‘Het is lekker dobberen op een zee van vrije jd’
Ik trek op 30 juni met een lach en een traan de schoolpoort voor een laatste keer achter me dicht, blik vooruit,
want je mag alleen achterom kijken als je van plan bent die kant uit te gaan. (geleerd van meneer Rudy😊 )
Aan iedereen een dikke merci voor de boeiende jaren in de Smalle.
Tot ziens!!!
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Juf Johanna

Boekenruilhuisjes op onze school!
Op maandag 2 mei werden onze boekenruilhuisjes o cieel geopend. Jasper Pillen en Mieke Dupon, onze
meter van het Cera project, waren aanwezig op de opening.
The making of'
De papa van Robbe van het eerste leerjaar maakte voor onze school de huisjes.
De leerlingen van het 6e leerjaar schilderden over de middag de grondlaag. Geel voor het kleuter, groen voor
het lager.
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Twee derde kleuters en twee leerlingen van het eerste leerjaar schilderden le ers op het dak van de huisjes.

Doel van de boekenruilhuisjes
De huisjes zijn voor iedereen! We willen het lezen en voorlezen nog meer s muleren, ook buiten de
schoolmuren. Want van lezen word je wijs! Het gele huisje, speci ek met boekjes voor het kleuter, hangt
aan de bloemenmuur op kleuterhoogte. Het groene huisje, speci ek met boekjes voor het lager, vind je
aan de grijze muur aan de poort van het lager. Zo kan iedereen op elk moment een boekje kiezen, ook
buiten de schooluren. Per persoon kan je 1 boekje lenen of nemen. Als je een boekje leent zet je het
terug als het uitgelezen is.
PR
De leerlingen van het 6e maakten yers. Donderdag werden de yers door de leerlingen van het 6e
verdeeld in de brievenbussen van de huizen rond de school. We raapten ondertussen ook zwerfvuil.
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Juf Inge

Voorlezen voor de kleuters
Op dinsdag 14 juni kwamen er grote kinderen bij ons op bezoek! Het waren de leerlingen van het 3e leerjaar
die allen een mooi prentenboek bij hadden…. Spannend! Wat gingen we doen?
We werden verdeeld in kleine groepjes en mochten allemaal luisteren naar de verhalen die ze met veel
enthousiasme brachten 👍 !
Ze hebben dat supergoed gedaan en ondervonden ook wel dat het niet al jd evident is om deze jongste
kleuters te blijven boeien met hun verhaal….
Hieronder kan je enkele van hun reac es lezen …
Wij waren alvast superblij en zeggen in koor dat dit zeker voor herhaling vatbaar is 🤗 !
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Juf Kris en en juf Dominique

Enkele reac es van de kinderen uit L3A
“Wij lazen de volgende boeken voor: Lizzy wil dansen, Kikker en de sneeuwman en Wat is het mooi. De
kleutertjes mochten ook iets vertellen.”
“Wij hebben voor twee kleuters voorgelezen. Het was een tweeling. Ze hebben gekozen: Bas is de baas en
Op reis met het vliegtuig. Ze waren sprakeloos. Ze vonden de boeken leuk en wij ook!”
“Om voor kleuters voor te lezen moet je een boekje kiezen dat niet te moeilijk is. Er moeten prach ge
plaatjes instaan. Je moet traag en spannend lezen. Ook goed uitspreken.”
“We vonden het heel leuk dat we mochten voorlezen voor de kleutertjes. Eentje was een beetje verlegen,
eentje was goed mee en eentje deed wat ambetant.”
“Wij hebben voorgelezen aan Bas, Manon en Cas. Het was leuk maar het was anders dan normaal. Ze waren
heel ink en s l!”
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“We mochten buiten voorlezen. We kregen drie kleutertjes om aan voor te lezen. Ze wriemelden heen en
weer. Eentje kon al heel goed luisteren. Het was tof!”

EERSTE COMMUNIEVIERING DE SMALLE
‘GEVEN’ MAAKT GELUKKIG
Na weken voorbereiding in de klas was het op zondag 22 mei eindelijk zover: de grote dag van de eerste
communie. De kinderen zaten vooraan in een overvolle kerk want ze mochten voor de eerste keer
aanzi en aan de grote tafel van Jezus. Een heel belangrijke gebeurtenis.
De kinderen kwamen huppelend de kerk binnen en hee en iedereen welkom:
Dag Carmino, dag allemaal!
Al spreek ik dan kindertaal, geloof me vrij,
wat ik jullie zeggen wil,
komt uit mijn hart en elk kinderhart hier bij mij.
Jij hoort er bij!
Van harte welkom jij vooraan,
van harte welkom achteraan,
van harte welkom rechts en links en al wie daar nog tussen zit!
Jij hoort er bij!
Jullie zijn hier welkom lieve mensen één voor één!
Voor ons telt iedereen en daarom zeggen wij samen:
‘Welkom allemaal’.
Jullie horen er bij!
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Welkom mama en papa, oma en opa, meter en peter
en iedereen die ik nog vergeet.
Fijn dat jullie vandaag samen met ons feest willen vieren!
Jullie horen er bij!

Het thema van de viering was “De walvis wilde meer”. Juf Charlo e en juf So e vertelden het verhaal
over een walvis Wilbert. Onder het kalme geklots en klater, van rollende golven, heel diep onder water,
tussen wat traag heen en weer wiegend wier, dobberde Wilbert, een tobberig dier. Iedere morgen als
Wilbert ontwaakte voelde hij iets wat hem tobberig maakte: een gapende leegte, een levensgroot gat. ‘Ik
mis iets, ‘ dacht hij, maar hij wist niet wat. Hij viste van alles uit wrakken van schepen. Maar de volgende
dag was de glans ervan af. Zo ging het al jaren, en iedere keer riep Wilbert teleurgesteld uit: ‘Ik wil meer’.
Op een dag keek een krabbetje, Klaartje, hem streng in de ogen en vroeg: ‘Je hebt nu toch zeker wel
spullen genoeg?’ Er drupte een walvissentraan langs zijn wang. ‘Ik voelde een leegte en dat wilde ik
vullen’, sprak Wilbert bedroefd, ‘maar dat lukt niet met spullen.’
‘Weet je’, zei Klaartje, ‘iets doen voor elkaar, een vin om een schouder, een helpende schaar, er zijn voor
een ander, niet nemen, maar geven, daar word je gelukkiger van in het leven.’ Ik wil wel iets geven, dacht
Wilbert, maar wat? Misschien iets wat diep in zijn binnenste zat: het lied dat zijn moeder voor hem had
gezongen, zoals alle walvissen doen voor hun jongen. Dat kon hij wel geven, als geven zo jn was.
En zo gezegd, zo gedaan. Wilbert zong zijn lied… en zo gaf hij iedereen plezier. En toen voelde hij die
leegte niet meer.
Voor Jezus horen de kinderen er helemaal bij. Dat hoorden we in het evangelie. De mama’s brachten hun
kinderen tot bij Jezus om ze door Hem te laten zegenen. Als de leerlingen van Jezus hen wilden
wegsturen, zei Jezus: “Ik wil in elk geval de kinderen zien. Van hen kunnen we nog heel wat leren! Alleen
wie zijn hart opent als een kind, kan echt bij God horen.” Simon, Levi en Nathan waren enkele van de
kinderen. Nathan zei: “Als ik groter was, ging ik met Jezus mee!” En dit willen ook onze eerste
communicantjes: vriend zijn van Jezus. Ze willen een groot warm hart hebben, net als Jezus.
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En uit het verhaal van Wilbert werd duidelijk hoe je een groot warm hart kan hebben voor anderen. En als
we dit samen doen, dan lukt het ons zeker:
Samen zijn we sterk,
we vullen de leegte
door iets te doen voor elkaar.
Samen zijn we sterk,
we vullen de leegte
door niet te nemen, maar te geven.
Samen zijn we sterk,
we vullen de leegte
door er te zijn voor een ander.
Samen zijn we sterk,
we vullen de leegte
als wij mensen troosten
bij hun verdriet.
Samen zijn we sterk,
we vullen de leegte
als wij vriendschap uitdelen
thuis en op school.
Samen zijn we sterk,
we vullen de leegte
als wij geen ruzie maken
en samen spelen.
Samen kunnen we schi eren
als wij van deze dag
een to e dag maken.
De tafel werd feestelijk gedekt met kaarsen,
bloemen, brood en druiven. Als vrienden zaten
we samen rond de tafel van Jezus. Heel
ingetogen ontvingen de kinderen dan voor het
eerste keer de communie.
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Op het einde van de viering gaven de kinderen
een bloem aan mama en papa. Als aandenken
namen de kinderen hun geknutselde walvis
mee naar huis om niet te vergeten dat je
gelukkig wordt als je kan geven zoals Jezus het
ons hee voorgedaan.

Het werd een heel mooie en sfeervolle viering. In de kerk voelde je warme gezelligheid en zag je de
stralende gezichtjes van de kinderen. En na de viering was er de recep e aangeboden door het
oudercomité.
Een grote pro ciat aan alle eerste communicantjes en hun familie: Julie de Bruyne, Nina Defruyt, Noémie
Floré, So a Geers, Stan Goethals, Lasse Gryp, Milan Hillen, Oliver Lampaert, Renée Monteville, Emery Mus
Vercauteren, Séverine Philibert, Jana Roelants, Lilly-Rose Schorreel, Jeron Seys, Nora Verhoest, Robbe Van
Hemelen, Aurélie Van de Vijver, Lae a Van der Beken, Hanne Van Buylaere en
Robbe Vanden Abeele.
Een stevige blijk van waardering aan het team van onze school. In bijzonder aan juf Charlo e en juf So e die
zo enthousiast met de kinderen naar deze dag hebben begeleid. Ook juf Lien die hen ondersteunde!
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Carmino

Zaaien en planten in onze derde kleuterklas
Een thema dat je le erlijk en guurlijk kan laten groeien.
We mochten op allerlei manieren ervaren hoe we uit een klein pitje/zaadje/ bol een heuse bloem,
plant, groente konden laten groeien.
Onze watertafel werd omgebouwd tot een zaaibak. Onze kleuters splitsten die op in verschillende rijen,
er werden daarvoor houten plankjes gebruikt. In ieder rijtje werd een andere groente/ bloem gezaaid.
Eerst de aarde voorbereiden , putjes op een rij maken, zaadjes en pi en erin stoppen, aandrukken, een
naamkaartje erbij plaatsen en wachten maar….
Welk groentje, plantje, bloem komt er eerst uit? Welk het laatst? Het hoogst? ..Heel wat begrippen
kwamen aan bod en beleefden de kleuters aan de lijve…
we zaaiden worteltjes, radijsjes, zoete paprika, pompoen.
Niet vergeten dat we met onze plantenspuit regelma g sproeiden.
Door de beleving van onze kleuters spreidde ons thema zich uit naar de winkel die bloemenwinkel werd,
de clics bloemen naar patroon kwamen boven, we stempelden bloemen, maakten bloemenweides op
de lich afel, krijten wilde bloemen alom, zaaiden reuzezonnebloemen en een mini bloemenweide
errond, krullenbollen van de bloemen, maakten een gek mannetje met tuinkers.. Onze groene vingers
en natuurknapjes hadden het druk in dit thema.
Een heel leuk thema.
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De kleuters van de derde kleuterklas

L5 Met de ets naar de kinderboerderij

‘In mei leggen alle vogels een ei’ zo luidt toch de uitspraak? Maar het zijn niet alleen de vogels die voor
hun kroost zorgen. Om daar meer over te ontdekken besloten we met het vijfde rich ng kinderboerderij
te trekken.
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We boogden op de ervaring die ze opdeden in het vierde om met de ets ergens te komen. In een lange
rij, allemaal in uo, reden we langs de vesten en de Baron Ruze elaan naar de Zeven Torentjes. Een
laatkomer, een lekke band of een gebroken versnelling konden ons niet tegenhouden! Gelukkig konden
we rekenen op enkele mensen die iedereen ter plaatse kregen. Bij het parkeren van de etsen werden
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De Far West in het 2de kleuter….YEE-HAW!

Toen we te horen kregen dat ‘Wild Wild West’ de
slogan van het feest op school werd, leek ons dit wel
tof om het als thema uit te werken in klas.
Het sloeg direct aan want plots bestond de klas uit
cowboys en cowgirls met 2 sheri s (de ju en ;-) ) om
de orde te handhaven.
We leerden het leven van de cowboys kennen: hoe
kleedden ze zich, wat deden ze, waar woonden ze, ….?
Natuurlijk kon het knutselen van een cowboyhoed niet
ontbreken!
En aangezien ook vaderdag in aantocht was besloten
we om het cadeautje voor de papa’s ook in een
cowboysfeertje onder te dompelen…
Een megacoole ‘wanted’-kaart werd geknutseld en een
jute cactuszakje gevuld met lekkere popcorn.
Alle werkjes in klas werden gelinkt aan de cowboys en
er was volop ambiance in de gang waar ze probeerden
om de s er met de lasso te vangen.
Kortom weer vele leuke belevenissen in ons klasje :-).
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Greets,
sheri s Ann &Veerle en hun cowboys & cowgirls

Zoocombi 24 mei 2022
Op dinsdag 24 mei trokken we met het derde kleuter en eerste leerjaar naar de zoo van Antwerpen.
We spraken af aan het sta on, dat was op zich al een hele belevenis. Voor alle zekerheid reserveerden we onze
plaatsen op de trein. Maar goed ook, want wij waren blijkbaar niet de enige school die met de trein reed die
dag.
Het avontuur begon al toen bleek dat we in Brugge op de verkeerde wagon waren opgestapt. Wij er in Gent dus
weer af en twee wagons verder er weer op. Ok, het e ket aan het raam maakte ons duidelijk dat we nu wel op
onze plaatsen zaten.
Druk, druk, druk, alle ju en van overal in Vlaanderen hadden precies hetzelfde idee als wij, op 24 mei een dagje
naar de zoo. Het was dus uitkijken geblazen en vooral veel geduld hebben om een glimp van de dieren te
kunnen opvangen.
Vóór de middag kwamen we voorbij de sierlijke gira en, de olifanten, de prach ge vogels die rondvlogen in een
reuzengrote vogelkooi, de gorilla’s en de speelse chimpansees.
Een plaatsje vinden om te eten was niet zo evident. Van zodra een vorige groep klaar was, snel, snel, snel,
stoelen en tafels veroveren.
Na een half uurtje spelen op de speeltuin werd de tocht door de dierentuin verder gezet, het werd wat rus ger
en zo konden we volop genieten van de zonnende leeuwen, de olijke pinguïns, de sierlijk zwemmende
zeehonden, de kolossale neushoorns, de roze amingo’s en zo veel meer.
We hadden ontze end veel geluk met het weer. Er passeerde twee keer een regenbui, maar net op dat moment
konden we ergens schuilen.
Het werd een leuke dag waarop we veel indrukken opdeden, de anderhalf uur durende treinrit voelde ook een
beetje als reizen. Voor sommige kinderen de eerste keer dat ze op een trein zaten, spannend.
Een jne dag die we ons nog lang zullen herinneren.
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Juf Johanna

Feest op school op 12 juni 2022
Op 12 juni was het eindelijk zover: we mochten weer
feesten, samenkomen, babbelen, genieten van een
drankje en een hapje. En wat hebben we genoten.
Onze school was helemaal in s jl. Vanaf de ingang van
onze school tot in de kleinste hoekjes was het duidelijk.
Niemand die kon twijfelen aan het thema:

Daarbij hadden we heel wat hulp van enkele vrijwilligers. Zij leverden de spierballen en
vooral de enorme hoeveelheid materiaal. Dank je wel!

En dan ging de dag van
start.
De vroege vogels konden
aanschuiven aan het ontbijt.
Heerlijke versgebakken
eitjes, boterkoekjes vers uit
de oven, pistolets van de
warme bakker, een
yoghurtje of frisse
fruitsalade, … in één woord:
een superontbijt.
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Wie het gevoel had dat er
wel een kilootje bij was
gekomen kon aansluiten bij
de line dance.

En de programma e was strikt.
Om 11u gebeurde er vanalles. De
plaatselijke harmonie ging van start met
een uitgebreid repertoire. De bull kwam
op de parking in ac e. Het startschot
werd gegeven voor de westernspelletjes.
Het ballenbad werd opgeblazen. De
glazen werden gevuld en met smaak
leeggedronken. En de foodtruck werd
geparkeerd. De hui arren werden
gevuld met po ertjes, taart, popcorn.
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De diepvries was gevuld met ijsjes en de
hotdogs werden warm gehouden. De bar
had de voorraad koel gezet. Alles was
meer dan klaar voor een knallende
versie van Feest op School.

Alsof dit nog niet genoeg was. Na de middag werden de paarden van stal gehaald, nou ja, de
stokpaarden. Er zaten wel enkele vreemde eenden in de bijt maar alle leerkrachten zadelden hun
beestje, trappelden aan de startmeet en juf Annelies knalde de race in gang.
Meester Jeroen had blijkbaar de volbloed van dienst want hij kwam als eerste over de meet. Daarna was
het de beurt aan de kinderen. In groepjes kozen ze elk hun viervoeter om het parcours af te leggen. Het
publiek supporterde enthousiast voor de ruiters en onze winnaars kregen hun beloning.

Apotheker
Angelique Mattheeuws
Brugse Steenweg 200
8000 Brugge - Koolkerke
Tel. 050 33 01 39
Openingsuren
09u00 tot 12u30
14u00 tot 18u30
zaterdagnamiddag gesloten

En dan het moment waarop de school bijna te klein leek voor alle bezoekers: het optreden van de
kinderen. Al jaren treden we op in de stadsschouwburg maar eens te meer kon dit niet doorgaan dit jaar.
Dus wilden we de ouders toch verrassen met een dansje of een toneeltje. En dat er interesse was:

Ik denk dat ik voor iedereen spreek: het was een schi erende edi e van Feest op School: zonovergoten en
voor ieder wat wils.
Met dank aan:
De leerkrachten
De vrienden van de Smalle
De vrijwilligers
Alle bezoekers
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Juf Kristl

Sportnieuws
Tornooien
Joepie, we mochten weer meedoen met de naschoolse tornooien op woensdagnamiddagen.
Naast de loopcrossen hebben we ook deelgenomen aan het krachtbaltornooi op 27/4 en het
rugbytornooi op 18/5.
Beide deelnames waren een topnamiddag voor de Smalle. Naast het plezier en kameraadschap van de
sport werden er ook enkele prijzen behaald. Krachtbal: ploeg 1 werd knap 4e en ploeg 2 werd 1e. Rugby:
onze kinderen van de derde graad werden 1e en kregen een heuse beker mee naar huis. Pro ciat aan
alle deelnemers !
Juf An

Sportdag kleuter
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Op school hebben we op 3/6 een sportdag gehouden met alle kleuters. In doorschuif hebben we
gedanst, ge etst, een parcours afgelegd en op het springkasteel gesprongen. De zon was ook van de
par j en dat maakt alles goed. Het was een dag vol spel en plezier J.
Bedankt aan de hypotheekwinkel voor de sponsoring van het springkasteel !

Kleuterzwemmen

ti

Op 8 en 22 juni gingen we met de kleuters van de 3e klas naar het Interbad voor een kennismaking met
het zwembad en een tweetal lesjes watergewenning.
Na de eerste minuten bleek dat de meesten al konden of bijna konden zwemmen J
We konden onmiddellijk zwemles geven! Fantas sch toch!
Op naar het eerste leerjaar , toppers!
Juf An

Optreden jazzdans
Wat hebben we genoten van een heel jaar dansles! Een jaar waar we eindelijk eens opnieuw
konden werken naar een apotheose. Op 13 juni was het dan eindelijk zo ver: ons optreden.
We dansten de pannen van het dak en ze en ons beste dansbeentje voor. Het was
fantas sch.
Pro ciat aan alle kinderen voor jullie inzet en inleving. Jullie maken mij steeds trots J
(bedankt aan de mama van Kayleigh voor de mooie foto’s)
Juf An
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Knappe dansgroep!

Afslui ng van het Europees project
Europe + Emo ons = inclusion
Alcalà de Henares (16 – 20 mei 2022)
Vooraleer ik mij volledig terugtrek in de anonimiteit van
het verborgene, mocht ik nog het afsluitend gedeelte van
het project meemaken. Des jds had ik meegeschreven aan
het Erasmusproject maar door Corona werd het een aantal
keren uitgesteld.
Tot maandag 16 mei, wanneer ik samen met juf Annelies, meester Jeroen en juf Inge, de ko er mocht
inpakken en met de trein en het vliegtuig naar Madrid vloog. Het stadje Alcalà de Henares ligt zo’n 16 km
onder Madrid en dankt vooral zijn bekendheid als een van de oudste universiteitssteden én omdat
meneer Thomas zijn vriendin Monica er geboren werd en opgroeide.
Rond 21.00 arriveerden we in ons hotel El Bedel op het plein vlak voor de universiteit. Ik kreeg een
upgrade: een kamer met uitzicht op een binnenkoertje. Vanuit mijn raam kon ik spuwen naar mijn
overbuur. En zover spuw ik nu ook niet meer.
’s Avonds hadden we afgesproken met de Portugezen, met de gastvrouwen uit Spanje en met de
vriendinnen uit Roemenië. Nog een geluk dat meester Jeroen van de par j was of ik was de enige man
tussen al die vrouwen. Carlos, de directeur uit Portugal, had belangrijker zaken aan zijn hoofd en gaf
forfait.

Dag 1
’s Morgens werden we opgehaald door de
leerkrachten om een bezoek te brengen aan hun
school. De directeur die zich in het Engels enkel
kon behelpen met yes en no, kwam ons
verwelkomen, bijgestaan door Fayna, de
coördinator van het project die instond voor de
vertaling.
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De school bestaat uit een viertal gebouwen die binnen een straat van enkele honderden meters op
een domein liggen. De school begint er om 9.00 en eindigt om 14.00. Ook over de middag wordt er
les gegeven. Vooraleer de kinderen de schoolpoort binnen gaan, wordt eerst hun temperatuur
gemeten. Dan pas mogen ze binnen. Hoewel er geen mondmaskerplicht geldt, zie je toch nog
leerkrachten en leerlingen het zekere voor het onzekere kiezen. Corona loert hier wel degelijk nog om
de hoek…

Als eerste ac viteit werd ons het Spaans onderwijssysteem uitgelegd. Wellicht interessant wanneer
je er woont. Er is mij helaas niets van bijgebleven… Daarna bezochten we de klassen. We kregen
ons twee gidsen toegewezen: goed Engelssprekende kinderen uit de hoogste klassen. We mochten
foto’s nemen maar kinderen fotograferen mocht dan weer niet (tenzij op de rug): een beetje las g
wanneer je een school bezoekt.

In
de meeste klassen zaten de kinderen in de autobus maar we zagen ook klassen waar de kinderen
net als bij ons in groepjes zaten. De klassen waren 24 tot 25 leerlingen groot en zaten naar ons
aanvoelen als haringen in een ton. Neem daarbij dat de buitentemperatuur aan het oplopen was
naar 35 graden dan zal je begrijpen dat de zweetgeur ons vaak tegemoet kwam.

De gebouwen waren nog niet zo oud waardoor het ons een raadsel leek waarom ze des jds geen
grotere klassen hadden voorzien.
Juf Annelies haar oog viel op een koko’tje aan de muur en het spreekt dat ze daarbij wilde
gefotografeerd worden.
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Na de bezoeken werden de taken nog eens overlopen en konden we -alweer- een hapje eten in hun
re er.
Even later waren de kinderen aan de beurt. Zij aten aan tafels die individueel waren afgeschermd
met plexie. Ook alweer omwille van de corona. Gezellig is toch anders. Spaanse kinderen blijken
namelijk jdens het eten vaak te spuwen, zo werd ons
verteld.

Na de middag werden we op markt verwacht waar een vriendelijke gids een deel van zijn kennis over de
stad met ons wilde delen. Alcalà de Henares is de geboortestad van Miguel de Cervantes (29 sep. 1547 – 22
apr. 1616). Hij schreef in zijn leven een twin gtal toneelstukken maar verwierf vooral bekendheid met zijn
boek Don Quichot van La Mancha. Elke stad in Spanje hee , zo verklapte ons de gids, een ‘Calle de Major’
en een ‘Plaza de Major’. Een hoofdplaats en een hoofdplein maar (en je voelt hem al komen) Alcalà de
Henares was hierop een uitzondering. Als eerbetoon hadden ze de grote markt het Plaza de Cervantes
genoemd.
Verder troonde hij ons meer naar de universiteit
waar hij deskundig uitleg gaf over alle symbolische
elementen die de gevel sierden. Interessant. Maar
wanneer hij ons om de oren begon te slaan met
allerlei data, bleven we uit beleefdheid luisteren
maar ebde de belangstelling toch beetje bij beetje
weg.
Een groepsfoto bij het bankje waar Don Quichot en
zijn helper Sancho Panza lekker naast elkaar zi en,
mocht uiteraard niet ontbreken.

En na de rondleiding in de kapel waar Cervantes
werd gedoopt en zijn geboortehuis, namen we met
een welverdiend applaus afscheid van onze gids.
’s Avonds gingen we een hapje eten. Vraag ons niet
wat… Morgen dag 2
Rudy

Dag 2
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Onze tweede dag in Alcalà de Henares was een copy/paste van dag 1: ontbijt, opgehaald worden door Eva
en een rit van een goeie en minuten naar de school.
Na de hartelijke ontvangst (ze hadden ons per slot van rekening bijna 10 uren niet gezien), waren we
getuige van een ac viteit in de leraarskamer. Marianne gaf ons uitleg bij ‘an Exci ng project of the center’.
Speciaal hiervoor had ze cursussen Engels gevolgd want ze wilde geenszins afgaan. Voor de zekerheid
posteerde toch een tolk naast haar maar die had toch minder werk dan ze verwach e. Ze had het over
tools die ze hanteerde in de klas wanneer er zich con icten voordeden. Maar het was meer dan dat: het
ging over de a tude die de leerkrachten zich eigen moesten maken om voortdurend vanuit interesse en
met een luisterend oor de kinderen te beluisteren. Kinderen zullen al jd onthouden hoe je als leerkracht
was en zullen zich zelden concrete lessen herinneren. En of dat correct is. Maar ze ging ook verder: net
zoals bij juf Inge bracht ze de kinderen sociale vaardigheden bij waarbij ze aan de hand van diverse
voorwerpen leerden om zelf tot oplossingen te komen. Deze voordracht was zeer genietbaar en werd
beloond met een gemeend applaus.

Na de pauze liet ze zien hoe dat bij kinderen in zijn werk ging. Ze had uit elke klas twee
leerlingen samengebracht in een zaaltje waar ze een aantal ac viteiten bij uitprobeerde.
Wij mochten als s lle getuigen achteraan het zaaltje meeluisteren. Ook hier gaf een tolk de
vertaling en af en toe wat duiding.
Na de ko ebreak (Spaanse ko e is behoorlijk pi g) hadden we de evalua e, verdere
verdeling van de laatste taken en ten slo e het afsluiten van het project.
We mochten vooraleer naar het hotel terug te keren eten van de zelfgemaakte paëlla. Op
de speelplaats zagen we hoe een werkster gehuld in een overall alle stangen, buizen en
borstweringen bespoot met chloor om te ontsme en. Misschien een ideetje voor Ben
Weyts??
Terug op het hotel konden we na een tukje nog eens een deeltje
van de stad verkennen. De warmte was echter niet te harden en
dus besloten we na het eten van een ijsje (niveau Da Vinci) elk
zijn eigen weg te gaan. Ik besloot te schrijven…
Rond half negen werden we aan de Calle Grande verwacht voor
het afscheidsdiner. Na alles wat we de laatste dagen hadden
gegeten zou het ons benieuwen wat ze ons nu weer zouden
serveren.
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Het restaurant waar we mochten aanschuiven was er een van het betere werk: geen koude
pizza maar lekker bereide gerechten. Ze serveerden 4 soorten gerechten ‘to share’ en een
hoofdgerecht naar keuze. Voor de ‘kroke as’ moest je snel wezen want het aantal was
beperkt. Voor de rest was er meer dan genoeg. De diploma’s werden uitgedeeld en na nog
een laatste slaapmutsje namen we afscheid.

Morgen bezoeken we Madrid. De temperatuur zou er in de binnenstad kunnen oplopen tot 40°. Dat
wordt pu en. Meneer Thomas gaf ons enkele sugges es door voor een goed restaurant. Prado museum,
here we come!
Rudy

Erasmus Madrid: dag 3
Donderdag was ingekleurd als een culturele dag in de
hoofdstad. Men had bloedheet weer voorspeld. De
zonnecrème mocht dus zeker niet ontbreken. Om kwart over
negen stond de bus ons op te wachten. Normaal een ritje van
een half uurtje maar met de ochtendspits deden we er
dubbel zo lang over. Bij het opstappen kreeg iedereen een
lunchpakket en een esje water…
Bij het eerste monument, de tempel van Debod, werden we
uitgeschut. De gids die enkel vloeiend Spaans sprak, legde
ons uit dat het monument in 1968 werd geschonken door de
Egyp sche regering.
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Vlak daarnaast stond het koninklijk paleis: een mastodont die, zo werd in het Spaans verteld, drie keer zo
groot was als Versailles. Persoonlijk vind ik Versailles al meer dan groot genoeg. Als je dat dan nog allemaal
moet onderhouden… We hadden geluk: de koning was er. Dat kon je merken door de gehesen vlag. Je
moest het niet in je hoofd halen om even aan te bellen: overal stonden wachten en agenten opgesteld. Met
één van die wachters kon je maar beter ko e drinken. Hij zag er uit als een jongere kopie van Sylvester
Stallone. Getooid met een agressief vechtpetje bewaakte hij in zijn eentje het hele binnenplein. Want er
was iets te doen. De cavalerie stond in vol ornaat voor het gebouw. Ondanks de aangekondigde hi e
droegen ze hun beste pak, zilveren helmen en een oche erboven op. Ze stonden in het gelid te wachten op
wat komen zou. Maar omdat er niets kwam, besloten we na en minuten om de toer verder te ze en.
Meester Jeroen wist te vertellen dat er een nieuwe ambassadeur werd aangesteld en dat hij -in een open
koets en begeleid door de koninklijke fanfare- een ritje door de binnenstad aan het maken was. Even later,
wanneer we de kathedraal hadden bezocht, zagen we inderdaad het konvooi passeren: paarden,
muzikanten, gepantserde auto’s, de koets en tenslo e helemaal achteraan de strontkar om de
paardenvijgen op te ruimen. En wij maar zwaaien maar om even terug te wuiven: ho maar. Daarvoor was
het te warm of deed zijn arm zeer.

We gingen verder. Slenteren door de stad met een
groep gee je de indruk dat je wel twee jaar nodig
hebt om alleen al het centrum te bezoeken. Al jd
blijven er wel een paar achter of lonkt ergens de Wcpot waardoor de groep weer de schaduw van de
bomen kon opzoeken. Onze volgende halte was de
Mercado de San Miguel. Een overdekte ruimte zoals je
die wel vaker aantre in Zuiderse landen. Hier kon je
enkel terecht voor de Spaanse tapas. Ze hadden ze in
alle groo e, geuren en kleuren…
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Hoewel we ons lunchpakket nog niet hadden aangesproken, werd ons geadviseerd om daar maar even
van hun tapas te proeven. De Spaanse leerkrachten en de gids gingen wel ergens anders proeven. Lekker
was het wel maar goedkoop was anders.

Na nog een uurtje slenteren en een foto bij hét symbool van
Madrid: het standbeeld van de beer op de grote
markt,werden we om drie uur verwacht in het Prado, hét
museum waar de meesterwerker van de middeleeuwse
schilders te bewonderen waren.
De toegang is gra s voor leerkrachten mits het kunnen
voorleggen van een geldige lerarenkaart. Ze zouden zo’n twee
en een half uur in het museum verblijven maar eigenlijk had
je, om heel het doolhof te bekijken, een dag nodig. Ondanks
de jdsloten liep er daar toch een aardig aantal mensen rond.
Scholen, mensen met headsets, zaalwachters,… Naast Goya,
Vasques, Caravaggio ging mijn aandacht toch uit naar de
enorme werken van: Rembrandt, Van Dijk, Beughel,… Het
meest was ik onder de indruk van de zaal met de werken van
Hieronimus Bosch, in Spanje El Bosco genaamd.
Op het afgesproken uur verlieten we de koelte van het Prado
en werden buiten door de hi e net niet tegen de grond
geslagen. Van het slenteren hield je al geen voeten meer over
en buiten stonden ze ons precies met een enorme haardroger
op te wachten.
De groepen gingen nu uit elkaar. Enkel wij bleven achter voor
een avondvullend programma in Madrid. Meneer Thomas
had ons een lekker restaurant aanbevolen en -eerlijk is eerlijkjuf Annelies had hemel en aarde bewogen om een tafel
gereserveerd te krijgen. We hadden nog een uurtje over en
dus zouden we het vochtgehalte in ons lichaam weer op peil
brengen. Je hoe hier niet verlegen te zi en om een rondje
weg te geven want eten en drinken is in dit gedeelte van
Spanje echt niet duur. Ofschoon de keuken pas om 20.00
openging mochten we al om 19.00 naar binnen.
De gastheer was er ontze end vriendelijk en het eten
superlekker. We kregen de ene tapas na de andere voor onze
neus gezet en ze waren allemaal even lekker!

Een restaurant om iedereen aan te raden!
Een taxi bracht ons veilig naar het hotel waar we na het
klassieke afzakkertje de wol opzochten. Nu, veel wol had je
niet nodig want na een bloedhete dag was je maar al te blij
met wat a oeling. Morgenochtend zou Jeroen al lopend de
buitenwijken en het prach g landschap verkennen. Hem
kennende is hij er nog toe in staat ook…
Morgen terug naar Koolkerke!
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Rudy

Het derde kleuter speelt het bijenspel

Op maandag 23 mei trokken wij met onze carpool(groot)ouders rich ng kinderboerderij. Het bijenspel
verkennen stond op de agenda.
Voor onze derde kleuterklassertjes en ook voor mezelf de eerste keer. Toch wel wat spannend.
Het weer zorgde ervoor dat we het bijenspel niet buiten maar binnen moesten verkennen en beleven.
In de grote theaterzaal mochten we van onze bijenjuf een grote kring maken en hiermee was het startschot
van ons bijenspel gegeven. We kregen een heus bijenpak met vleugels en zoemden erop los.
Aan de hand van leuke spelletjes kwamen we te weten dat er in een bijenkorf niet zomaar bijen zoemen.
Iedere soort hee een func e en kan niet zonder elkaar. Een overloopspel, memorie van bijen,
magneetbijenspel waren nog maar enkele van de vele spelletjes.
Spelenderwijs leerden wij alle bewoners van de bijenkorf kennen: de koningin, de darren, de werkbijen, de
zorgbijen, de bouwbijen en de draagbijen.
We zoemden de middag door en leerden heel wat bij over de bijenkorf.
Een bij- zonder leuke middag.
Nog eens een grote dank aan onze carpool (groot) ouders.
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De kinderen van de derde kleuterklas.

L2 naar de kinderboerderij
In wero leerden we heel wat over de
boerderij. Tijd dus om met het
tweede leerjaar af te zakken naar de
kinderboerderij.
We kregen een rondleiding bij alle
dieren en beleefden de boerderij in
het echt. De kinderen genoten
duidelijk met volle teugen, maar het
waren vooral de kleine geitjes die
met alle aandacht gingen lopen. Het
moet gezegd worden: ze waren
meer dan scha g!
Een absoluut hoogtepunt was
weliswaar het voederen van de
lammetjes met de pap es. En die
hadden duidelijk heel veel dorst en
ook veel meer kracht dan eerst
verwacht.
In de namiddag gingen de kinderen
aan de slag met klei om een
boerderijdier vorm te geven.
Sommigen gingen hun dier nog eens
goed gaan bestuderen en anderen
zorgden voor decora e met gras,
stro en stokjes. Het waren één voor
één echte kunstwerkjes.
Het was een dag vol dieren,
knutselen en uiteraard ook spelen in
de speeltuin: fantas sch!
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Juf Kristl

Gezond ontbijt
In het derde leerjaar draaide de maand april en mei om gezonde voeding. Om dit wero-thema op een
to e maar ook leerrijke manier te kunnen afronden, werd er op woensdag 23 juni een gezond ontbijt
gedaan. De ju en hadden zuivelproducten, eitjes, toastbrood, con tuur en appelsientjes voorzien en
de leerlingen mochten zelf nog hun brooddoos vullen met gezonde dingen. Een ochtend om nooit meer
te vergeten.
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Juf Louise

Schoolreis kleuter: De Toverlamp
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Vrijdag, 17 juni, zijn alle kleuters op schoolreis
geweest… dat was al enkele jaartjes geleden.
Om 9 u zijn we met 2 bussen rich ng Aartrijke
gereden. We werden er verwacht in ‘ de
wonderlamp’, een speeloase in - en outdoor .
Daar konden we ons hartje ophalen, een oase
in een Oosters jasje waar kinderen prinsen en
prinsessen zijn.
Via tunnels , glijbanen en een
hindernissenparcours konden we genieten van
dit mooie speeldorp.
Er was ook een springkasteel, trampolines en
een roetsjbaan.
Dit en nog veel meer konden we
ontdekken.Als maal jd kregen we frietjes en
een worstje( of kaaskroketjes) en hééél vééél
water!
Moe gespeeld keerden we terug met de
bussen naar school.
Moe maar voldaan ! Nagenietend van de
mooie dag!

L2 op bezoek in de echte boerderij
Op dinsdag 21 juni, de eerste dag van de zomer dus, mochten we op bezoek bij de boerderij in de
Arendstraat.
We gingen van dichtbij bekijken wat we in de klas al leerden over de boerderij.
We zagen vleeskoeien en melkkoeien en ontdekten hoe je het verschil kunt zien, mochten kal es aaien,
zagen de voederkuilen en de mesthoop,… De boerin deelde enthousiast alle informa e die ze had met
ons. We mochten ook een kijkje nemen in de melkstal en ontdekten zo hoe koeien worden gemolken en
waar de melk heen stroomt. Ook mochten we een kijkje nemen in de koeltank. We hadden het hier al
uitgebreid over gehad in de klas maar zo’n dingen in het echt zien is natuurlijk nog veel jner. De boerin
legde ons ook uit
hoe kal es
worden geboren
als het niet op
de natuurlijke
manier kan.
Iedereen stak er
op zijn of haar
manier wel iets
van op.
Een dikke
dankjewel aan
de boer en de
boerin om ons
weer zo welkom
te laten voelen!
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Juf Heidi

Interna onaal bezoek in De Smalle
In De Smalle hadden we het geluk dat we interna onaal bezoek hebben, mogen verwelkomen. Zes kinderen en 2
leerkrachten uit Madrid bezochten onze school en deden heel wat ac viteiten samen met onze groep. Een
fotozoektocht in Brugge, wiskundige spelen, kunst, koken, noem maar op… Het was een leerrijke en heel leuke
ervaring voor alle kinderen. Later hadden juf Annelies, juf Inge, meester Jeroen en meneer Rudy ook nog het geluk
om naar aanleiding van dit project ook nog een bezoek te brengen aan de school in Madrid.
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Meester Jeroen

De moestuin van De Smalle krijgt vorm!
Jaar twee van onze moestuin. Met het vijfde leerjaar maakten we dit voorjaar onze moestuin klaar
voor kweek. Er werd nog heel wat plas c en bouwafval gevonden, maar de grond ziet er alsmaar beter
uit. We zaaiden onze eigen planten waaronder Pompoenen, Courge e, Komkommer, kleine en grote
Zonnebloemen, Goudsboemen en nog veel meer. Benieuwd welke oogst dit allemaal zal opleveren.
Hieronder enkele foto’s van het opruimen, zaaien, verpo en en uitplanten. Even snel gerekend: In het
vijfde leerjaar zijn we in het bezit van 400 groene vingers.
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Meester Jeroen

ZEEKLAS

BLANKENBERGE

WE TROKKEN MET ONZE VIERDEKLASSERS NAAR BLANKENBERGE VOOR ONZE JAARLIJKSE ZEEKLAS

Eindelijk
konden we
vertrekken!
Na maanden van voorbereiden op
onze etsvaardigheden in grote groep
was het op maandag 27 juni dan
eindelijk tijd voor de afsluiter van ons
jaar.
We vertrokken op ZEEKLAS!
Dankzij Mr. Rudy moesten we
gelukkig onze valiezen niet
meesleuren op onze bagagedragers,
want hij ging de valiezen met zijn
grote kar richting Blankenberge
brengen. Gelukkig weegt een portie
goed humeur en goesting niet te veel,
want die was met tonnen aanwezig.
De zonnecrème konden we ook bij
vertrek al rijkelijk smeren, dat
beloofde…
Omstreeks 9u lieten we de
schoolpoort achter ons en reden we
met onze vierdes richting
Blankenberge. Een tocht van
ongeveer 2O km die ons langs de
mooiste Polders voerde. Onderweg
werden we gespaard van grote
valpartijen en ook die verduivelde
kettingen hadden besloten om
vandaag eens niet van de tandwielen
te vallen.
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STRANDPRET: Zowel de meisjes als de
jongens konden zich volop uitleven op het
strand onder een stralende zon.
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2-DAAGSE

Na twee uur reden we het
domein van de Duinse Polders
op, onze verblijfplaats voor deze
2 dagen. Na een beetje spelen op
de speeltuin van het domein,
aten we ons lunchpakket,
sommigen waren toen al zwaar
uitgehongerd.

er heel wat voedersessies die we
konden bijwonen. Van zeehond
tot haai, alles werd van dichtbij
bekeken door de vierdeklassers.

Eens de broodnodige versterking
van pistolets, brood en hier en
daar een boterkoek naar binnen
was gewerkt trokken we naar
Sea-Life. Daar konden we heel
wat zeedieren en vissen van
dichterbij bekijken. Ook waren

In de zeekoffer vonden we heel
wat materiaal om het strand te
ontdekken: temperatuurmeters
voor het zeewater, schopjes,
zeefjes, vergrootglazen,
visnetjes, …

Daarna even langs het hotel om
de zeekoffer op te halen en te
genieten van een vieruurtje.

vervolg op de volgende pagina

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

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

2-DAAGSE

ZEEKLAS

BLANKENBERGE

Na een tweetal uur onder een stralende zon,
trokken we terug naar de Duinse Polders.
Vooraleer aan te schuiven voor het avondeten
moesten we natuurlijk al dat zand even
wegspoelen onder een deugddoende douche.
Met 23 hongerige buiken trokken we naar het
restaurant, waar iedereen smulde.
Na een stevige avondwandeling tot aan de
Pier en een lekker ijsje kropen we moe, maar
voldaan onder de wol. Na een kwartiertje
hoorden we enkel nog het ruisen van de zee.
(of was dat gesnurk?)

DAG 2
We starten de dag met een stevig ontbijt
(sommigen aten alsof ze de Ronde van
Frankrijk gingen rijden) alvorens richting
Uitkerkse Polder te trekken. Joost, onze
natuurgids, nam ons mee in dit prachtige
domein waar we op zoek gingen naar heel wat
mooie vogels. We sloten af met een lekker
broodje in de tuin van het natuurcentrum
alvorens naar De Smalle terug te keren. Dat
het venijn in de staart zit was duidelijk, want
de laatste kilometers waren er met heel wat
gepuf, maar nog een laatste stop bij de
aardbeienautomaat zorgde voor de nodige
suikers.
Bedankt vierdeklassers voor deze twee
fantastische dagen!
Meneer Anthony en Juf Louise

SEA-LIFE: We genoten van de schattige,
maar best gevaarlijke otters, de pinguïns en al
de andere dieren uit de onderwaterwereld.

AVONDWANDELING: We sloten de
maandagavond af met een stevige wandeling
over het strand tot aan de pier. Uiteraard kon
een ijsje niet ontbreken…

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

Moederdag 2022 in de klassen

Knappe attenties!

Joepie, wij zijn Mooimakers!
Als school willen wij graag ac ef meewerken aan een mooi milieu. Daarom werkten we dit schooljaar mee
aan het project van Mooimakers voor scholen.
Alle leerlingen ondertekenden een engagementsverklaring en we gaven deze een mooie plaats. (aan de
ingang van onze school)
De leerlingen gingen niet alleen zwerfvuil ophalen op de eigen schoolterreinen maar ook in de aanpalende
straten.
De leerlingen en leerkrachten werden opnieuw aangespoord om gebruik te maken van herbruikbare
brooddozen, drinkbussen en fruitdozen. We bedanken ook graag de ouders voor de medewerking!
Op schooluitstappen probeerden we het principe ‘Leave No Trace’ te hanteren. Dit was onlangs een succes
op ons strandbezoek.
Naast de andere ini a even dat we dit schooljaar hebben nagestreefd, willen we graag nog enkele
toevoegen en enkele ver jnen in het volgend schooljaar.
Kunnen we op jullie rekenen om dit alles verder te ze en en samen te zorgen voor een leuke en propere
omgeving?
Alvast bedankt!
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De leerkrachten van De Smalle

Belangrijke data volgend schooljaar:
Augustus
26/8/22 Open klasmoment kleuterafdeling van
13u30 tot 15u30.

September
din 6/9 Infomoment ouders eerste, tweede en
derde leerjaar
don 8/9 Infomoment ouders vierde, vijfde en
zesde leerjaar
za 17/9 Kinderfuif
woe 21/9 Loopcross
ma 26/9 Vrije dag
woe 28/9 Loopcross
do 29/9 Schoolfotograaf

Oktober
woe 5/10 Pedagogische studiedag (geen
school voor de leerlingen)

December
di 6/12 Sinterklaas

Februari
vr 3/2 Pedagogische studiedag (geen school
voor de leerlingen)
ma 6/2 Vrije dag

Maart
woe 22/3 Pedagogische studiedag (geen
school voor de leerlingen)

Mei
woe 3/5 Schoolfeest
za 13/5 Eerste communie
woe 17/5 Pedagogische studiedag (geen
school voor de leerlingen)

Juni
zo 4/6 Feest op school
maa 26/6 zeeklassen L4A
din 27/6 zeeklassen L4A
do 29/6 Sportdag

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

augustu

juli

s

02/04

meester Jeffrey

42 jaar

08/03

Philibert Séverine

7 jaar

04/04

Ilse (secretariaat)

39 jaar

09/03

Grietje (kinderverzorgster) 35 jaar

05/04

Speleers Lars

4 jaar

09/03

Strubbe Alice

3 jaar

07/04

Claeys Julie e

5 jaar

12/03

De Sme Leon

3 jaar

08/04

De Cloedt Idas

7 jaar

15/03

Geers So a

7 jaar

10/04

Bonte Britney

12 jaar

17/03

De Sloovere Lune

10 jaar

11/04

Van Laere Stan

9 jaar

17/03

Ulin Lewis

7 jaar

11/04

Verdru Oona-Lou

7 jaar

17/03

Van Daele Jack

5 jaar

15/04

Goethals Liam

10 jaar

17/03

Van Hemelen Robbe

7 jaar

15/04

Roelants Lieven

5 jaar

17/03

Bonehill Charlo e

47 jaar

17/04

Van Eenoo Thomas

41 jaar

21/03

Ma hys Elodie

3 jaar

18/04

Ca oor Céline

8 jaar

23/03

Geers Noah

3 jaar

19/04

Vanlanduyt Ines

3 jaar

23/03

Ogunsanya Elenah

12 jaar

26/04

Meyns Lou

7 jaar

26/03

De Groote Thor

12 jaar

30/04

Lungu Paul

4 jaar

26/03

juf Louise

23 jaar

30/04

Princen Lars

9 jaar

27/03

Vanhou e Annabelle

28/03

Vanwelsenaers An

52 jaar

29/03

Bols Niels

11 jaar

29/03

Verbruggen Nikki

11 jaar
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3 jaar
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Dobbelaere Ivar
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03/04
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8 jaar

tt

De Burghgraeve Arthur

tt

04/03

5 jaar

¥
Familienieuwsµ

Op 06 mei 2022 werd Fons Demarest
geboren.
Zoontje van juf Lies Boone en Tom
Demarest.

Oprechte deelneming
*******

Op 19 juni overleed de heer Ludo Vercou er geboren op 16 juni 1953,
Hij was de echtgenoot van mevrouw Marleen Vermeulen en papa van juf Annelies.
*******
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Vanwege het Smalle team onze oprechte deelneming

Afscheid L6A
Wij vliegen uit!
Wij wensen onze zesdes veel succes in het secundair!
Juf Inge R

