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IN DEZE SMAK:
De Sint op school Cunina Missiekermis Natuurbeheer Damme De kinderboerderij Rememberance viering

Al 25 jaar jouw  favoriete magazine!

Mooimakers aan het werk in de schoolomgeving!

Sint op school!



Ten geleide 

Tijdens het kerstoudercontact wilden we jullie graag, samen met het enthousiaste oudercomitéteam 
Vrienden van de Smalle, verwennen met een lekkere, versgebakken pannenkoek van het huis als dank 
voor jullie vertrouwen in onze school en voor de fijne samenwerking die we telkens mogen ervaren.  
Want school maak je samen en een goed, warm contact met jullie, ouders, vinden wij een van onze 
belangrijkste bouwstenen. Hopelijk hee@ de pannenkoek jullie gesmaakt en weet dat jullie alAjd 
welkom zijn, ook in het nieuwe jaar. 

TradiAegetrouw is de laatste schoolweek van het jaar er eentje die gonst van de gezelligheid.  Er werden 
kerstknutsels gemaakt en kerstontbijten georganiseerd, nieuwjaarsbrieven werden duchAg geschreven, 
alle klassen trokken naar de schaatsbaan, … .  Maar ook de voorbije weken zaten we niet sAl en werden 
er heel veel acAviteiten georganiseerd.  In deze Smak lees je er meer over. 

Straks valt het doek over het jaar 2022.  Gewoonlijk maakt een mens op het einde van een jaar de 
balans op, om begin januari te starten met nieuwe voornemens.  Het werd een intens, bewogen jaar 
voor velen.  Zelf moest ik midden juni plotsklaps afscheid nemen van mijn grootste held, mijn papa.  
Een harAnfarct.  Nooit ziek geweest,  hij had 100 moeten worden.  We hebben het niet voor het 
kiezen…  We zeggen het vaak, maar vergeten het even snel, daarom een warme oproep aan allen: 
tracht volop te genieten van de kleine gelukjes van alledag! 

Daarom sluit ik af met een vers van S8jn de Paepe, een van mijn lievelingsdichters.  Je kent hem 
misschien als moderne rederijker met zijn dagelijkse verzen desAjds in De Morgen.   Veel te vroeg 
overleed de goeierd eerder dit jaar, amper 41 jaar mocht hij worden.  Hij vocht als een leeuw maar die 
verdomde K. had hem te pakken.  

Als eerbetoon aan SAjn en mijn wens aan jullie allen: 

Dat je mag vinden wat je zoekt. 

Dat je blij4 zoeken als je vindt. 

Dat je de dingen blij4 bekijken 

met de wijsheid van een kind. 

Dat elke dag één ogenblik je overrompelt, pakt of raakt. 

Dat het een jaar wordt dat de grootste afstand overbrugbaar maakt. 

  

S>jn de Paepe 

  

PreUge eindejaarsfeesten en een gezond 2023 aan allen! 

juf Annelies 
directeur 





Nieuwe kleuters 

Na de herfstvakanAe werd ons klasje 5 kleuters rijker😃 👍 ! 

Wat doen ze het al goed in onze nieuw-samengestelde groep🤗 !! 
We zijn allen blij en verwelkomden hen met open armen….. 

Kijk maar even mee naar onze nieuwe vriendjes: Faith, Elias, Safiya, 

Mason, Cyrus 😃 😃 😃 😃  

WELKOM!!!!! Bij juf Lies en juf Dominique 🤗 🤗  

Juf Dominique

Uw adverten8e 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 publicaAes: 1 pagina:   €150  
     1/2 pagina: € 80 
     1/4 pagina: € 45 

Even voorstellen… 

Ik ben Vanessa, mama van drie 
kindjes. Verzorg de voor en na 
schoolse opvang. Tijdens de 
week kunt u mij op 
maandagochtend, 
donderdagochtend en vrijdag 
gans de dag op het secretariaat 
vinden. Als jullie vragen hebben 
over de opvang of het 
secretariaat kunnen jullie 
steeds bij mij terecht. 

Vanessa

mailto:basisschooldesmalle@slhd.be


Afvalspeurtocht met de kleuters van het 1e kl. A &B

Ook onze jongste kleuters wilden graag hun steentje bijdragen door mee 
te doen in het weekproject van 'de mooimakers'. 
We gingen op stap, gewapend met héél wat grijptangen en enkele 
vuilniszakken om het afval op de grond en rond onze school op te ruimen. 
De kleutertjes waren heel enthousiast. Hier een flesje, daar een papiertje 
of zelfs een 'kakje' (gelukkig) in een zakje. 
We hebben beslist om op regelmaAge momenten deze acAviteit zeker nog 
eens opnieuw uit te voeren. Zo leren we hen erop te wijzen dat afval 
achterlaten of droppen langs de weg een foute beslissing is. 

Groetjes van onze 'mooimakertjes' uit het 1e kleuter A & B

We gaan voor een nette schoolbuurt!





Sintcombi 

Op 22 november starje het eerste leerjaar de spannende Sint-periode met de Sint-combi. 
We proberen voor onze combi-momenten steeds in het thema van die periode te werken. Zo 
beginnen we met de start-combi, daarna herfst-combi gevolgd door de Sin-combi en binnenkort 
sluiten we jaar af met, hoe kan het dan ook anders, een Kerst-combi. 

We starjen de dag met een Sint en Piet poppenspel gebracht door Juffie, juf Lies en juf Lien. De 
kinderen keken vol spanning en leefde zich helemaal in. Sinterklaas verleent zich uitstekend voor een 
poppenspel en zo vaak doen we dit niet. Het was dus puur 
 genieten. 
Daarna werden de kinderen in 4 groepen verdeeld. Elke juf nam in een klas een groep voor zijn 
rekening. We begeleidden elk een hoofdacAviteit en daarnaast konden de leerlingen nog in de 
hoeken opdrachten in het thema uitvoeren.  
De groep bij juffie mocht 3D pietjes maken en met scheerschuim en verf de baard van Sint ‘wrijven’. 
Bij juf Lies mochten de kinderen een pietenzakje, die ze sAkte, met texAelsA@en, verf en stooes 
versieren.  
Bij juf Lien knutselden de kinderen een schoorsteen met een Piet of Sint in en bij mij ten sloje 
knutselden ze een pieten medaille. 
Op de achtergrond klonk muziek in het thema. 
Wat een gezellige Ajd is dat toch! 

Ook in het thema van de Sint-combi brachten we op vrijdag 25 november een bezoek aan het kasteel 
van Sinterklaas. Maar daar schrij@ juf Lies een verslagje over ;-) 

Groetjes uit het eerste leerjaar en de derde kleuterklas! 

Juf CharloOe 



Veel blije gezichten tijdens de combiklas!



Eten en (ge)weten  

Het was een mooie dag op de kinderboerderij. We hebben spagheU gegeten want we leerden over 
eten en (ge)weten. Dat is dat mensen lejen op wat ze eten zoals vegetariërs en mensen die denken 
van hoe ver het eten komt. 
We hebben kruidenlimonade gemaakt en mayonaise. Maar het belangrijkste was al het plezier dat 

we gemaakt hebben.  
Manon en Marie-Laure 

We hebben geleerd over vegetariër, flexitariër en veganisten. 
We hebben zelf vegetarische spagheU gemaakt. 
Het was ook wel mega lekker. We hebben ook wel veel gespeeld. Het was daar super leuk. We 
hebben ook veel diertjes gezien. We hebben ook melk mogen geven aan de schaapjes. We hebben 
ook een spel gespeeld. We zijn met de fiets gegaan en teruggekeerd.  

Ella en Emmi 

We zijn met het 6de naar de zeven torentjes gegaan met de fiets. 
We hebben geleerd om te eten met een geweten. 
We aten een vegetarisch gerecht, een pasta. 
Iedereen had een andere taak: sommige gingen groenten halen, 
anderen maakten de saus en de rest maakten kruidenlimonade. 
Sommige vonden het lekker en anderen niet. 

Sander en Jonah





Bezoek aan het sinterklaaskasteel Combi 3de kleuter – 1ste leerjaar 

Hij komt, hij komt die lieve goede sint… 

 Naar aanleiding van de verjaardag van Sinterklaas mochten we met het 3de kleuter en 1ste 
leerjaar op bezoek naar het kasteel waar hij logeert.  Toen we aankwamen werden we begroet 
door knuffelpiet, de mascoje van het kasteel. Eenmaal in het kasteel vertelde huishoudpiet 
ons dat zijn cadeau voor Sinterklaas, een lekkere slagroomtaart, door smulpiet werd 
opgegeten. Hij vroeg onze hulp…Samen met wegwijs piet mochten we het kasteel verkennen 
en samen konden we een hele tocht maken door het kasteel. Tijdens de tocht konden we heel 
uitzonderlijk een kijkje nemen in de slaapkamer van sinterklaas. We kwamen heel wat zwarte 
pieten tegen en mochten samen een pietenbingo spelen, een parcours op het dak wandelen en 
op het einde konden we een liedje zingen voor sinterklaas! Het was een magische ervaring om 
nooit meer te vergeten.  

 Vele groetjes de juffen 



Op bezoek in het kasteel van Sinterklaas.









Sportnieuws

 

Schaatsen met gans het lager in Boudewijnpark!



Sintontbijt 

Vrijdagochtend, 2 december, een bijzondere dag voor ons... Om 8u30 zaten we allen vol spanning in 
de re@er! Hoorden we al iets? MuissAl luisterden we en ja hoor plots hoorden we voetstappen en de 
zware stem van Sint!!!! Allen zaten flink rechtop met de blik op de deur gericht... Eindelijk daar was 
Sint! Gekke Piet en Dolores, de nicht van Conchita, waren ook van de parAj. We heejen hen allen 
welkom in De Smalle en nodigden hen uit ons gezelschap te houden bij ons sintontbijt. Terwijl Sint, 
Piet en Dolores zich tussen de kindjes begaven deelden de juffen klaaskoeken uit en njamie 
chocolademelk. Smullen geblazen van al dat lekkers. Tijdens ons ontbijt konden de kinderen vraagjes 
stellen of vertelde Sint over wat er allemaal in zijn boek stond. Ook een tekening kon afgegeven 
worden.  Na het ontbijt begeleidden de derde kleuters Sint naar hun klas om daar even te vertoeven 
om dan verder te gaan naar de andere klassen. Zo werd het een fijne gezellige sintvoormiddag! 
Op naar volgend jaar :-). 

Groetjes, 
de kleuterjuffen

HERENMODE
SPECIALIST IN GROTE MATEN

Eigen atelier

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

T 0031 117 461 462

Maison Distinguée

DB725798H1

KOSTUUM
vanaf !350









Op stap naar het toneel ‘WARS’ met het derde leerjaar 
  
Op 22 november werden we opgehaald door de Club Brugge bus en mochten we mee richAng 
Magdalenazaal. MachAg! 
Die week kwam Sam reeds langs in onze klas voor een workshop. We leerden de gedragsregels 
bij een toneelvoorstelling, we kropen in de huid van enkele acteurs en leerden al wat meer over 
het toneelstuk dat we te zien zouden krijgen. We maakten zelfs leuke containertjes in papier die 
we de dag van het toneel konden bezichAgen in de toneelzaal. 
Het toneelstuk ging over Wars. Hij woont in een torenkraan samen met zijn dochtertje Lujel. Zij 
houdt van mooie schajen zoeken tussen de containers. We werden getrakteerd op prachAge 
acteerbeelden, mooie podiumstukken en originele muziek. We hebben ervan genoten! 
  
Juf Sofie

Spannend in het donker….



Schilderen op de ramen van de klas 

Het tweede kleuter mocht schilderen op de ramen. 
Schilderen doen we meestal op papier, maar voor één keer mocht het op de ramen van de klas. 
De kleuters schilderenden allerlei herfsjaferelen. Paddenstoelen, bomen, eekhoorns en vallende 
blaadjes. 
Ook voor Sint hebben we de ramen beschilderd. Alles wat we schilderen, moeten we natuurlijk weer 
afwassen… 

Juf Eline





Nieuwsflash uit het 1ste kleuter A 

  

De laatste 2 weken van November konden we juf Aïsha in ons klasje ontvangen. 

Juf Aïsha is een 1ste jaars student aan de hogeschool Vives. Samen keken we uit naar de komst van 
sinterklaas. We werkten het thema ‘Lekkers’ uit. Juf Aïsha had heel wat acAviteiten voorzien 
waaronder boetseren met brooddeeg. Zo maakten we allerlei lekkere taartjes voor de sint en 
konden we marsepein proeven. 

 Het waren 2 lekkere weken 

Groetjes de juffen 



Mooimakers! Ja, dat zijn wij!  

Wij zijn vorig schooljaar een Mooimakersschool geworden. 

We organiseren regelmaAg een opruimacAe in de schoolomgeving waar onze leerlingen met 
grijpers het bermafval opprikken.  Ook wordt er Ajdens de WERO-lessen gewerkt rond 
milieubewustzijn. In november was er ook de afvalweek.  

We zullen onze inspanningen voor een beter milieu ook verder zejen.  Daarover hoor je meer 
in het begin van het nieuwe kalenderjaar. Dan zullen we afspraken maken die ook van 
toepassing zijn in de opvang, de re@er en de studie.  

Als school willen wij graag acAef meewerken aan een mooi milieu. We beperken ons zeker niet 
alleen tot de afvalweek. Hieronder kunnen jullie enkele van onze iniAaAeven zien. Van groot tot 
klein werkt mee!  
Zo gingen de allerkleinsten helpen om niet alleen de schoolterreinen proper te houden maar 
ook de aanpalende straten.  
  
We willen hierbij ook alle (groot)ouders en leerkrachten bedanken die het thema onder de 
aandacht houden en werkelijk mee aan de slag gaan.  
  
Het MooimakersMOS-team bedankt iedereen! 













Sint op school 

Toen de kinderen op 2 december op school kwamen, zagen ze een caravan op de speelplaats. En wie 
dichterbij kwam, zag een brieoe: ssst, hier slaapt de Sint! Jawel, Sinterklaas bracht de nacht door op 
onze speelplaats. Zwarte Piet had elders geslapen en kwam 
 rond halfacht de speelplaats opgefietst. Tijd om de Sint te wekken! Na een verwelkoming door onze 
kinderen, ging Sinterklaas ontbijten bij de kleuters. Met het eerste, tweede en derde leerjaar 
speelden we ondertussen een groot ganzenbordspel waarbij we 
verschillende opdrachten moesten uitvoeren. En toen…… toen kwam Sinterklaas op bezoek in onze 
klas. Hij 
 was over het algemeen erg tevreden over de kinderen maar had toch de opmerking dat ze wat beter 
voor hun eigen spullen en voor de spullen van de klas moesten zorgen….. 
We werden verwend met een grote zak vol cadeautjes. Dankjewel 
 Sinterklaas! We zien je volgend jaar graag terug!  

Juf Heidi 





Missiekermis 

Donderdag 17 november hee@ het 6de leerjaar de missie kermis georganiseerd. Ze hebben dat 
gedaan om geld in te zamelen voor Cunina. 
Cunina is een organisaAe die geld inzamelt om kinderen in arme landen naar school te laten 
gaan.Dit jaar hebben ze voor 3 kindjes geld ingezameld. De missiekermis was een groot succes 
bij de meeste kindjes. Er waren 12 kraampjes waaronder: eetkraam, eendjes vissen, dance club, 
make-up kraam, voetbalveldje en nog veel meer. We hebben in totaal rond de 690 euro 
ingezameld voor Cunina. Elk leerjaar mocht 1 uur spelen. 
Tot de volgende keer!  

Manon CaOoor en Lore Naeijaert 

                                                   
                                         - missiekermis - 

De missiekermis is een soort kermis die de 6des organiseren om geld in te zamelen voor het 
goede doel : Cunina, dat is een organisaAe voor kinderen die niet naar school gaan. Er was een 
spa , disco, eetkraam, voetbalveldje, basketroom, spookhuis, escaperoom, boxring, dj, etc.  De 
6des vonden dit een geweldige beleving. Het kosje € 0,50 per Acket. Het haalde in totaal €690 
op! 

Maud en Niki 

missiekermis! 

Het was op donderdag 17 november. 
Er waren heel wat kraampjes bv. danskraam, eendjes vissen, eetkraam, nerf parcour…… 
Het was voor CUNINA zodat de kindjes daar ook naar school konden. 
Het was 50 cent per spelletje. 
Er waren heel wat kinderen met een blij gezicht terug naar klas gegaan. 
Je kan ook bij elke acAviteit snoepjes of cadeautjes krijgen. 
Elke klas mocht een uur spelletjes spelen. 
Er is 690 euro ingezameld voor CUNINA. 

Oona en Hanne



Missiekermis  

Samen met ons 6de hebben we een kermis gemaakt voor heel ons lager. Er was een worstelmad, nerf 

parcours, spookkot, escaproom en nog veel meer. We hebben ongeveer 650 euro 💶  ingezameld. Het 
was een leuk feest! 

Shari 

missiekermis 

Donderdag 17 november was het missiekermis. Er was een spookhuis, voelbox, spa, worstelen, 
dansen, DJ, basket, mini skate parcours, eendjes vissen, escaperoom, zoet en zuur, make up, 
eetkraam, voetbalveldje.  We hebben ongeveer 650 euro opgehaald. Super goed was dat! 

An-Céline









De leerlingen van het zesde hielpen mee met natuurpunt in Damme. Hieronder 
schreven enkele reporters van het zesde hun bevindingen. 

Natuurbezoek in Damme 

Het zesde leerjaar ging met de fiets naar de Zeugeslag. 
Daar maakten we een takkenwal. 
Een takkenwal is een soort hoge berg (met takken). 
We deden dit onder begeleiding van vrijwilligers van Natuurpunt. 
We hebben er een halve dag aan gezeten. 
Maar het is wel geslaagd.  
In zo een takkenwal leven er heel veel verschillende dieren. 
Van egels tot kikkers. 
Halverwege onze takkenwal hadden we nog wat krachten nodig. 
Daar had Natuurpunt ook aan gedacht. 
We kregen een warme chocomelk (was heerlijk). 
Als we klaar waren fietsten we terug. 
Maar eerst maakten we nog een filmpje waar we in zeiden:”Natuurpunt Damme is toppie!” 
Dit was onze bijdragen aan de natuur. 

Cato 

Natuurbezoek in Damme 
We maakten samen met Johan een takkenwal. 
We gingen met de fiets naar Damme. Er was een stapel takken die we moesten op een hoop leggen . 
Eerst was het een kleine stapel maar beetje per beetje kwamen er takken bij. 
Iedereen hielp mee het was leuk. 
We kregen ook nog warme chocomelk en dat was heel lekker!!! 
Op het einde moesten we terug naar school, dat was spijAg . 

Wout en Milo

Foto’s op de volgende bladzijde!





natuurbeheer Damme (biodiversiteit) 
Op 6/12/22 zijn we naar Damme gegaan eerst kregen we uitleg van Johan hij hee@ de regels 
verteld en gezegd wat we zoal moesten doen. 
Daar hebben we dingen voor de natuur gedaan zoals takken wallen maken, takken van 
bomen aznippen voor ruimte, en natuurlijk dan ook de takken die we knippen van de boom 
opruimen. 
De takkenwal is voor dieren dat ze erin kunnen slapen en zo de winter kunnen overleven.  
De takken van de boom was voor ruimte te maken voor tractoren die moesten passeren. 
6a moest een takkenwal maken van de takken die daar lagen. En 6b moest ook een 
takkenwal maken maar met de takken die we hadden afgeknipt.  
Jarne en Nolan 

Natuurbezoek in Damme 

We zijn met heel het zesde naar Damme geweest met de fiets. Dit deden we samen met 
Johan van natuurpunt die ons een paar dagen vooraf uitleg kwam geven over natuurbeheer, 
diertjes, plantjes en om niet te vergeten ook natuurpunt. In het steegje de Zeuge hebben we 
goed gewerkt. Dit is wat we gedaan hebben: deeltjes van de bomen gesnoeid zodat de 
tractor kon passeren en takkenwallen voor de diertjes gemaakt van snoeiafval.  

Marie-Laure en Manon  

natuurbeheer in Damme

We zijn met de fiets 🚲  naar Damme geweest. 
We hebben een takkenwal gemaakt. 
We hebben veel bijgeleerd over de natuur. 
En we hebben takken gezaagd en geknipt.          
Als je dat ook een keer wil doen surf dan naar: 
hjps://www.natuurpunt.be . 

Rhune en Bas

https://www.natuurpunt.be/


Prentenboekthema de Gruffalo 

In de klas hebben we gewerkt rond een prentenboek. Het verhaal ging over een muis en de 
Gruffalo. Dat is een angstaanjagend figuur die zelf bang is van de muis. We werkten een hele 
week rond het prentenboek. We keken in de boeken, keken naar een toneeltje over de 
Gruffalo, speelden het verhaal na met poppetjes en maakten ons eigen bosmonster.  
We sloten de week af met de Gruffalofilm.  

Juf Eline



Zangvogels zingen in de remembranceviering 

Op 27 november werden we met de Zangvogels van De Smalle opnieuw gevraagd om te zingen 
Ajdens de Remembranceviering in Koolkerke. Na heel wat repeteren was het eindelijk zover. We 
spraken een uurtje voor het optreden af in het zesde leerjaar voor de generale repeAAe. Nadien 
namen we met gezonde stress plaats in de kerk. De kerk zat helemaal vol. Er waren ook enkele 
belangrijke gasten, waaronder de burgemeester Dirk De Fauw. Dit hielp alvast niet om minder 

zenuwen te hebben bij sommige kinderen. 🙂   
We zongen Ajdens de dienst, afgewisseld met de harmonie van Koolkerke, 4 nummers. Alles ging 
goed en de kinderen vulden de kerk met gezang uit volle borst. Tijdens het laatste nummer 
werden we zelfs getrakteerd door enkele mensen (waaronder de burgemeester) met 
begeleidende zang. Dat zat dus al goed! Tijdens het optreden en het begeleiden met mijn gitaar 
kreeg ik bij het nummer Adiemus toch even wat kippenvel. Heel knap van de kinderen hoe ze erin 
geslaagd zijn driestemmig te zingen. De gedachte die toen door mijn hoofd speelde wil ik toch 
even toelichten. Toen ik zeven jaar geleden samen met enkele leerkrachten uit onze school op 
buitenlands bezoek mocht naar Belfast in Noord-Ierland, werden we verwelkomd door het 
kinderkoor van de school. Ze zongen driestemmig en heel mooi en luid. Er werd wat gemompeld 
tussen de gasten en ik merkte volgende opmerking op: 'Kinderen in België kunnen dit toch niet 
hé'. Ik dacht hier even over na en kon niet geloven dat kinderen in Noord-Ierland toevallig zouden 
geboren zijn met een betere zangstem. Toen we samen Adiemus speelden, de kinderen het beste 
van zichzelf gaven en ik dus kippenvel kreeg, bedacht ik me dat het niveau van het kinderkoor van 
toen bereikt was. Een hele dikke proficiat voor alle enthousiaste Zangvogels. 

Meester Jeroen





Slakkenspoor verkennen en broodje bakken op de kinderboerderij 

Op dinsdag 29 november trokken we naar de kinderboerderij, zeven torentjes. Onze carpool 
(groot) ouders brachten ons veilig naar onze bestemming. 

PrachAg weer, de kinderboerderij ontwaakte precies vanuit een zalige slaap en de heldere 
hemel zorgde voor mooie taferelen. 

 Laarzen aan, warme jassen en natuurlijk onze glimlach zorgde voor een goede start. Her was 
tensloje de ganse dag, de ochtend buiten en de middag vol acAe.  

We gingen van start met het slakkenspoor. Slijmpje Slak bracht ons naar alle dieren van de 
kinderboerderij. Aan de hand van een vertelboek zochten we alle dieren op en kwamen we 
heel veel te weten over de boerderijdieren. 
De doe- opdrachten maakten het heel leuk en het spelend leren en beleven stond centraal. 
Na het slakkenspoor begonnen onze buikjes al te rammelen. 
Tijd voor de lunch en nog wat zalig spelen op het speelplein. Genieten alom. 
Algauw was het Ajd om ons broodje te kneden en af te bakken in de wel heel oude bakoven. 
Ons werk werd beloond met een eigen gekneed en gebakken broodje.  
Een zalige dag in de natuur met heel wat leuke momenten. 
Geniet volop mee. 

Nog eens dank aan de carpool (groot) ouders. 

De kleuters van de derde kleuterklas









Knapperdeknap, de knapjes zijn terug in de Smalle 

  

Talenten, passies, sterktes, kwaliteiten…..allemaal woorden voor dat wat je zin gee@ in het leven. 
Jouw sterktes geven je levensvreugde, ze geven richAng aan je leven. 

Enkele talenten zijn al heel vroeg gekend. ‘Wat een babbelaar, een echte advocaat’, ‘je bent een 
rekenwonder’, ‘als dat geen Picasso is’. En toch, heel vele talenten zijen nog opgeborgen in onze 
levensrugzak. Alleen wanneer de juiste omstandigheden geboden worden, kunnen die het levenslicht 
zien. Da’s de drijfveer van het knapteam: zoveel mogelijke kansen bieden om sterktes wakker te 
maken. En kwaliteiten bij jezelf ontdekken, gee@ je levensvreugde, sterkt je zel{eeld. Een stevig 
zel{eeld kan iedereen gebruiken. 

En hoera, na lange corona-afwezigheid liepen de knapjes onze school niet voorbij. Kleurrijk zongen en 
dansten ze zich een weg naar het podium. Muziekknap die bracht weer ambiance en Rekenknap 
hee@ de hele school wel opgemeten. Elk raam, steentje, zandkorrel hee@ hij geteld. Weet je dat hij 
zelfs elke wc-papiervelletje telt. Beeldknap had het fantasAsche idee om een knapmuur te maken in 
de school waar alle knapjes kleurrijk op zullen prijken en Taalknap die had al weer wat talen bij 
geleerd. Samenknapje zorgde dat alle knapjes weer vrolijk bijeen waren en Natuurknap dwarrelde 
rond in de prachAge SAlle tuin, Zelznapje luistervinkte bij de klassen en was verrukt dat er wordt 
geleerd over behoe@en en gevoelens en Beweegknapje warmde ons allemaal op met, hoe kan het 
anders, een stevig potje moves! Knapperdeknap, we zijn weer vertrokken. Want ik ben knap, knap, 
knap, supermegaknap….. 

Juf Inge D. 







  

Samen-knap met het 5de en het 1ste 

In onze school spenderen we toch wel wat Ajd om te lezen. Het kwarAerlezen gaat door in elke klas. 
Om dit ook voor het eerste leerjaar te sAmuleren, werken we samen. De leerlingen van het vijfde 
begeleiden elk een kindje van het eerste: tutorlezen. Elke week oefenen de kinderen zo hun lejertjes 
en lezen ze samen. Het is super om te zien hoe ze samen lezen, vertellen, vraagjes stellen, 
oefeningetjes bedenken met de lejertjes. Samen-knap in de prakAjk!  

We besloten om er nog een schepje bovenop te doen. We haalden verf en penselen uit, scherpten de 
potloden, zochten papier en pluimen uit, legden sA@en, scharen en zelfs passers klaar. Grote dozen 
werden geschilderd. Foto’s werden omgetoverd tot pietjes, vlaggetjes werden gekleurd en de 
schoorsteen werd opgebouwd. Met z’n allen werkten we aan de boot van Sint. En het werd een 
prachtexemplaar!  

Als juf kan je alleen maar trots zijn om deze samenwerking te zien.  

Juf Lieve 



Apotheker
Angelique Mattheeuws

Brugse Steenweg 200  
8000 Brugge - Koolkerke

Tel. 050 33 01 39

Openingsuren

09u00 tot 12u30
14u00 tot 18u30

zaterdagnamiddag gesloten



Voorleesdag

Op 23 november hielden we een grote voorleesdag op onze school. Alle kleuters en kinderen van de lagere 

afdeling werden door enkele enthousiaste ouders, grootouders en leerkrachten getrakteerd op een 

voorleesmoment. 

Prentenboeken, verhalen, sprookjes, geschiedenis… er was voor elk wat wils! 

Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren ook beter luisteren en trainen hun 

concentraAevermogen. 

Ze leren zich ook beter inleven in anderen en dat draagt bij tot meer begrip tussen mensen. 

Het is natuurlijk soms ook gewoon heel gezellig en fijn! 

Dank je wel voorlees -  

                                      oma  

  

                              opa  

                                                 mama  

                                                        papa   … 

  

om de kinderen van De Smalle daarbij te helpen ! Jullie deden het fantasAsch! 

Juf Kris8en 
  

Scan de code en bekijk het filmpje!













ONZE JARIGEN 

januari

Zij waren jarig op...... 

 
 
03/01 Milo Defruyt 12 jaar 
04/01 Edouard Colpaert 10 jaar 

06/01 Juja Dhaenekint 3 jaar 
06/01 Stan Goethals 8 jaar 
 Oliver Lampaert 8 jaar 
08/01 Mr Rudy 68 jaar 

09/01 Vince Van Dycke 3 jaar 

10/01 Maike Van Tuyckom 12 jaar 
10/01 Kaylie Verriest 10 jaar 

12/01 Lara Perez Jade 5 jaar 

12/01 Lara Perez Mila 5 jaar 
13/01 Zaya Van Liefferinge 12 jaar 
15/01 Manon BerAaux 12 jaar 

15/01 Lio Snauwaert 4 jaar 

16/01 Alice Keereman 3 jaar 

17/01 Aryan Noori 7 jaar 

18/01 Elise Goethals 7 jaar 

20/01 juf Lies Boone 26 jaar 
22/01 juf Heidi 45 jaar 

23/01 Thibo Miny 10 jaar 
24/01 Anja Van Holm 50 jaar 
24/01 Aran De Stecker 10 jaar 

24/01 Mathis Montens 3 jaar 
 
28/01 Cindy Liu 11 jaar 

28/01 Mila Coture 5 jaar 

29/01 Rhube Fleurbaey 11 jaar 

29/01 Laure Sterckmans 4 jaar 



Zij zijn jarig op...... 

 

01/02 Gisele Deforche 5 jaar

02/02 Sam Vanryckeghem 5 jaar 
04/02 Lasse Gryp 8 jaar

05/02 Maria Alkhalifa 4 jaar 
 
05/02 Victor Van Der Beken-Pasteel 10 jaar 
06/02 Bo Van Ingh 5 jaar

09/02 Luuna Dierinckx 5 jaar

13/02 Hanne Van Buylaere 8 jaar

14/02 Amber Verhoest 11 jaar 

15/02 Mila Bondarenko 12 jaar 
15/02 Fien Morlion 8 jaar

16/02 Victor De Brabandere 6 jaar

16/02 Amalya De Cloedt 6 jaar

17/02 Vince Decloedt 8 jaar

17/02 Louis Feys 6 jaar 
18/02 Lewis Snauwaert 10 jaar

20/02 Rosie De Grande 3 jaar 
20/02 Aster Dobbelaere 11 jaar

20/02 Miel  Van Steenkiste 4 jaar 
22/02 Maurice de Santana 7 jaar

februari

23/02 Marie De Burghgraeve       12 jaar

23/02 Amalia Verriest 6 jaar 
24/02 Liam Hillen   10 jaar

25/02 Emilia Nasdalla 4 jaar 

26/02 Guillaume De Clercq 10 jaar

26/02 Zayd Zakhel 5 jaar

27/02 Thiano Gevaert Van Tongerloo 7 jaar 
29/02 Aren Sampson 11 jaar

29/02 Tristan Shahini 3 jaar

ONZE JARIGEN 



Familienieuws  ¥ µ

Oprechte deelneming 

Op 18 december 2022 overleed mevrouw Rosa Van Rolleghem, geboren op 1 oktober 1934 
en weduwe van de heer Germain Des8ckere. Zij was de schoonmoeder van Chris8ne Van 

Holm. 

****** 

Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming 

 

Op 9 november 2022 werden Lia & 
LoOe geboren. Zij zijn de zusjes van 
Naud, Cas, Emiel en Bo. 
Dochtert jes van Ann-Sophie 
Timmerman & Pieterjan Cardon.

Op 9 november 2022 werd Liv 
geboren. Zij is het zusje van 
Lilou & Alicia Van De Velde. 
Dochtertje van Tailina Seery & 
Roy Masschaele.



De agenda

februari 
    
3 pedagogische studiedag (geen school) 
6  vrije dag 
10 L1 toneel 
13  L4 kinderboerderij 
   

januari 

24 dec - 8 januari kerstvakanAe 
9    instap nieuwe kleuters 
9   3e KL kinderboerderij 
9 - 13    L5 - L6 sportklassen 
24   2e KL & 3e KL toneel



De volgende Smak 
mogen jullie 

verwachten net voor 
de paasvakantie.


