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Ten geleide 

Vorige week draaiden we de klok een uurtje door. De korte, donkere winterdagen liggen achter ons.  De 
natuur komt na een lange winterslaap terug op gang.  Ook hier op school herneemt het buitenleven zich.  
Tot groot enthousiasme van de kinderen is onze zandtuin is terug open, ten in ons dierenpark huizen 
nieuwe bewoners. De dierenparkverzorgers van het 4de leerjaar doopten onze nieuwe cavia’s met de 
naam Big Papa en zoontje Mini Max Verstappen.  Papa cavia lijkt wel een reus en het kleintje racet als een 
wildebras door de buizen en kampjes die de kinderen voor hen bouwen Cjdens de speelCjd.  Toch 
geweldig hoe origineel kinderen zijn in het bedenken van namen. 

De voorbije week trokken ook al heel wat lagere klassen de speelplaats op om hun schoolfeestnummer te 
oefenen op het podium.  Na 3 coronajaren kunnen we jullie -eindelijk!- opnieuw een groots 
schooloptreden brengen.  We kijken enorm uit naar onze 10e ediCe op de planken van de Brugse 
stadsschouwburg. 
Voor wie nog geen kaarten heeL, wacht niet te lang om deze te bestellen want op is op.  Tijdens onze 
laatste ediCe verkochten we iets meer dan 1000! Cckets en het belooL opnieuw een prachCge 
voorstelling te worden. 
Tickets kun je bestellen via het Cultuurcentrum ter plaatse in de Sint-Jakobsstraat, telefonisch via 050/44 
30 60 ofwel online www.ccbrugge.be.  
Meer informaCe over de prakCsche kant van ons schoolfeest ontvang je na de paasvakanCe.  Wees 
gerust, alles is tot in de puntjes voorbereid zodat het optreden voor jullie lieveling een fantasCsche, 
onvergetelijke ervaring wordt. 

Maar eerst: vakanCe!  Geniet van de mooie lentedagen en over 2 weken geven we er terug een lap op om 
er een fantasCsch 3e trimester van te maken. 
  
  
Zalig Pasen! 
  
juf Annelies 

Uw advertenGe 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 publicaCes: 1 pagina:   €150  
     1/2 pagina: € 80 
     1/4 pagina: € 45 
     1/8 pagina: € 30 
Ons CjdschriL telt zo’n 280 enthousiaste abonnees !

mailto:basisschooldesmalle@slhd.be
http://www.ccbrugge.be/






Nieuwe kleuters

In januari konden we 8 nieuwe vriendjes verwelkomen ( Hanin, Stenn, Oscar, Anaïs , Theo Lily , Axe en 
Maximiliaan ) en 1 februari konden we 2 nieuwe vriendjes verwelkomen. ( Sterre en Darina)  
Het duurde niet lang voor ze zich vlug thuis voelden in ons klasje . Nu zijn we met 21 kindjes in ons klasje 



De pinguin 
Toen het vriezekoud was, deden we het 

thema: “de pinguin”🐧 ! 
Wat zijn de baby’s schafg en wat loopt de 

pinguïn raar 😃 ! 

Juf had een gooi/mikspel gemaakt waarbij 
we de pinguïn 3 visjes mogen voeren… nog 

niet zo evident 😉 😊 , maar wel heel leuk! 
We hoorden het verhaal van Pieter Pinguin 
al verschillende malen… zo cool dat hij kan 
praten!! 
Ook andere pinguins wonen nu even in 
onze klas…. 

Wie graag een vingerpopje-pinguin 
knutselde ging aan de slag met 
gipsverband, wat geduld en verf. 

Juf Dominique en juf Lies





Naar de boerderij van Alice (1kl B)

Joepie, iedereen blij! We gaan naar Alice haar boerderij! 

In het thema jonge dieren op de boerderij mochten we van Alice haar mama eens langskomen. Alice vertelde al 

vaker over haar kalhes, koeien en vooral haar kleine babykonijnen. Daarom dat we niks anders konden 

organiseren dan een uitstap naar haar favoriete plek: de boerderij. 

Op de boerderij zagen we heel veel koeien op stal en hier en daar ook enkele kleine kalhes. De mama vertelde 

ons dat ze wel 20 koeien had, waaronder ook enkele sCertjes. Het was etensCjd dus konden we zien hoe en wat 

de koeien te eten kregen. Korrels en maïsvoer en ook veel hooi. We mochten met grote schoppen ook helpen de 

voerderbak van de koeien te vullen. De kalhes kregen melk uit een grote ‘papfles’ en dat was wel grappig om te 

zien hoe gulzig ze dit uitdronken. 

Verder bekeken we de kleine dwergkonijntjes en voor Alice is dit een heel eenvoudige handeling. Hup… hok 

open en ze nam er al eentje uit die we mochten aaien. 

Juf Lien mocht de wile kip (die vroeger van Miel was) vasthouden en wie wou mocht de kip aaien.  Als laatste 

kwam de mama van Alice met een pony naar ons toe. In het werkbakje dat ze bij zich had zaten er heel wat 

borstels om de pony te borstelen. Alice toonde ons voor hoe dat moest gebeuren en wij mochten dan ook 

meehelpen.  

Het was een hele mooie en vooral natuurknappe beleving voor ieder van ons. 

Dank je wel Alice en aan de mama voor de gastvrijheid op jullie boerderij! 

Juffen Lien, Kim, Lies en Ann 







Bednet Pyjamadag  

Elk jaar staan we op Bednet Pyjamadag sCl bij alle kinderen en jongeren die wegens ziekte niet naar 
school kunnen. Want niet naar school kunnen gaan, is meer dan enkel lessen missen. Je mist het 

contact met vrienden en de leuke momenten in de klasgroep. Bednet zorgt ervoor deze leerlingen 
toch verbonden blijven met hun klas. Zo zijn ze mee de les én al de rest.



Op vrijdag 10 maart was het weer Cjd 
voor de Bednet Pyjamadag waar we met 

onze school aan deelnamen. 

Op die manier staken we alle zieke 
kinderen een hart onder de riem.

#pyjamadag 

Juf Lies Boone



Studiedag, joepie leren!  

Woensdag 22 maart konden de leerlingen langer in hun warme nestje liggen terwijl de leerkrachten 
zich naar school repten om zelf op de schoolbanken te zilen. Hoewel, schoolbanken? Niks van, we 
zaten gewoon in een kring, een cirkel. We zouden de toverformule leren van het magische cirkelen. 
Annicks Dheedens, pedagogisch begeleider, is een meestercirkelaar. 

We warmden op door ballonnen in de lucht te houden, elke ballon stond voor een kind uit onze school. 
We merkten al gauw dat we acrobatentoeren moesten verrichten om ‘onze’ ballon hoog te houden. 
Enkelen ‘kinderen’ raakten de grond, een enkele had zelfs een gebrek. En zo beseLen we algauw dat 
een leerling een volledig team nodig heeL om te floreren. Dat er vele schouders elk kind 
ondersteunen. 

Cirkelen is een methodiek om zoveel mogelijk, om niet te zeggen alle, leerlingen te laten reflecteren en 
hun mening in de kring te brengen. Weliswaar met de gulden regels dat je zwijgt, luistert, geen 
feedback geeL (moeilijk!) wanneer een ander aan de beurt is omwille van het veiligheidsgevoel en je 
kan ook wel passen mocht het nodig zijn. Zo kan je cirkelen om de groepscohesie te versterken, om 
meningen over complexere zaken aan bod te laten komen en bij fout of kwetsend gedrag kan zelfs 
herstel bekomen worden. 

Er hangt magie in de lucht, er zal wat afgecirkeld worden de komende weken! 

Juf Inge Deschamps 





Sportnieuws

Howest heeL een nieuwe opleiding voor studenten Sport en Bewegen. Deze studenten moeten ook 
stage doen en hadden voor deze opdracht kinderen nodig om les aan te geven. 
Wij hadden ons vorig jaar daarvoor aangemeld maar vielen uit de boot. Dit jaar niet en hebben we 
ingetekend voor deze “graCs” sportdag voor onze 3e en 4e klassers. 
Het aanbod betond uit: stoeispelen, klim-en klauterparcours, spikeball, padel en estafelespelen. 
Het was eens iets anders en de studenten deden dat super! Merci Howest! 
Geniet van de kiekjes! (meer foto’s te vinden op de Facebookpagina’s van de klassen L3 en L4) 
En niet te vergeten: nog eens een dikke dank u wel aan onze chauffeurs! 

Juf An, juf Lies ene juf Steffi





Ik ben knap in bewegen zoals beweegknapje     

In het eerste kleuter A & B werkten we een kort themamoment uit rond 

‘erwtje’, het beweegknapje. 

We maakten kennis met de erwt als pop en haar sterkte namelijk bewegen. 

We proefden van echte erwtjes, we hadden aandacht voor haar groene 

kleur als vorm en het feit dat erwtje een meisje was door de twee strikjes 

op haar hoofd. We oefenden het rondje door rondjes te draaien in de lucht op een leuk muziekje. Grote 

rondjes maar ook kleine, met één hand of ook eens met de andere ofwel eens samen. We schilderden 

een grote, ronde erwt en stempelden er ogen, neus en mond op, afgewerkt met twee strikjes. De kleuters 

mochten ook kleine, groene plasCcine erwtjes proberen te rollen. Een fijn motorische oefening en we 

gingen tenslole ook voor de eerste keer buiten bewegen door een fietsnamiddag te houden in 

combinaCe met het buiten speelmateriaal.   

De juffen van het eerste kleuter







Sportklassen 
  

Ik vond bosklassen heel erg leuk, ik heb mijn angst derCg keer overwonnen! 
We hebben heel veel leuke acCviteiten gedaan! 
Wat we allemaal gedaan hebben 

-Paardrijden/paarden poetsen 
-Mountainbiken 
-Tuben 
-Bmx'en 
-samenwerken 
-boogschieten en pingpongen 
-C-mine 
-cosmodrome 
AvondacCviteiten: 
-stressquiz 
-wandeltocht met lampjes(die we zelf 
gemaakt hebben) 
-super coole PARTY! 
-kampvuur (met zingen) 
  
Maud 

Maandag na de kerstvakanCe vertrokken we met het 5 de en het 6 de op sportklassen. 
We reden ongeveer 2 uur en een half naar Kalevennen.  
Toen we aankwamen zagen we veel paarden, voetbalvelden en een giganCsche parking. 
We gingen direct gaan eten daarna kregen we onze kamer.  
Dan deden we onze eerste acCviteit: mountainbike. We deden na de acCviteit nog een stress quiz. 
De volgende dagen deden we nog heel veel leuks: BMX, MUURKLIMMEN, BADMINTON, TUBEN en 
nog veel meer. 

Jarne Vools



Maandag zijn we met de bus 
vertrokken om negen uur. Het was 
twee uur en een half rijden naar Genk. 
Toen we aankwamen was het lekker 
eten. De eerste middag dus maandag 
zijn we gaan tuben en met de bmx een 
parcours gaan doen. Dinsdag zijn we 
een hele dag naar Cosmodrome 
geweest. Woensdag zijn we in de 
ochtend gaan mountainbiken en in de 
middag zijn we naar C Mine geweest. 
Donderdag zijn we in de ochtend gaan 
badmintonnen en muurklimmen in de 
middag was het paardrijden. 
Donderdag avond was het een heel 
leuk feestje. Vrijdag zijn we in de 
ochtend gaan pingpongen en 
boogschieten ook hebben we 
teambuilding gedaan. Het was mega 
leuk! 
  
van Manon CaSoor

We zijn met het 5de en het 6de naar 
Kalevennen geweest. 

We hebben daar verschillende 
acCviteiten gedaan. 

Zoals: paardrijden, muurklimmen, 
mountainbiken… 

Er waren vriendelijke medewerkers bij de 
acCviteiten. 

Het gebouw was ook leuk. 
We zijn ook op lampionnentocht 

geweest, 
daarna hebben we liedjes gezongen aan 

het kampvuur. 
De laatste avond hebben we een fuif 

gemaakt ;) 
Kort samengevat, het was SUPER leuk!

 Ella en Marie 🙂



We kwamen op school aan, allemaal met onze grote valies.. Daarna gingen we de bus op en zwaaiden we 
de ouders uit. Het was wel een beetje saai op de bus maar gelukkig hadden we snoep mee! Toen we 
aankwamen zelen we onze valiezen binnen. Dan gingen we naar de eetzaal en was het middagmaal. 
Dat was heerlijk! Daarna mochten we naar de kamers, we zaten daar even om al onze kleren weg te 
stoppen. We hebben getubed! Dat was in het begin eng maar daarna heel leuk! Dan hebben we de rest 
van de week allemaal acCviteiten gedaan zoals.. paardrijden , mountainbiken, bmx'en , teambuilding, pijl 
en boog , etc.. We hebben ook elke avond een avondacCviteit gedaan! Het was heel droevig toen we 
terug weg moesten.  
  
Niki





Kleutertheater Neuze Neus 

In januari kwam ‘Kleutertheater Neuze Neus’ langs op onze school. Deze keer met de nieuwe 
voorstelling ‘POST’. 

Er werd geklopt.. Postbode Marcel kwam binnen en de voorstelling starle in het midden van de 
kring.  

Vliegende postpakketjes en een jarige postduif waren de basis van deze magische klasvoorstelling.  

De kleuters genoten en keken vol verwondering naar wat Marcel allemaal deed. Op het einde kregen 
we allemaal een pluimpje van de postduif als herinnering. 

Groetjes juf Lies 







Vriendschap en geluk 
  
Wat vliegt de Cjd toch snel. Er waren weer heel wat acCviteiten op school. 
Wat taal betreL, blikken we graag even terug op de voorbije poëzieweek in januari en de jeugdboekenmaand 
in maart. 
  
Op 26 januari starle de poëzieweek. Op die dag was het ook al meteen Gedichtendag. 
Het thema was ‘Vriendschap’. De hall werd mooi versierd met gedichtenmannetjes. Je kon er niet naast 
kijken. Ook de gedichten van Geert De Kockere waren overal zichtbaar. 
Tijdens het kwarCerlezen werd er in gedichtenbundels gedoken en mochten de leerlingen speuren naar 
gedichten rond vriendschap. De favoriete gedichten werden voorgelezen op de gedichtentroon. 
We namen ook deel aan de wedstrijd Gatengedichten van Van In. 
Wat was het spannend en leuk om elke dag te wachten op het nieuwe gedicht, in het brein van de dichter te 
kruipen en daarna samen de gekste woorden te bedenken om het gatengedicht te vullen. Taalplezier! 
  
Daarna starle al snel de Jeugdboekenmaand. Het thema was ‘Geluk’. 
We leerden de geluksvogels kennen uit het boek Geluk voor kinderen en ook het prachCge boek De 
Jippiestok. 
We hadden het over hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar je gelukkig van wordt. 
Maar ook over de dagen dat je minder blij bent en je je angsCg of eenzaam voelt. 
Want iedereen heeL recht op geluk… 
Wat zijn dus grote en kleine gelukjes? Daarrond draaide het allemaal Cjdens de jeugdboekenmaand. 
We hielden een boekenfeest in de klas. Vlaggetjes aan het plafond, feesthoedjes op en dan eigen 
lievelingsboeken voorstellen. 
Binnenkort ontvangt elke klas nog een aantal splinternieuwe boeken voor in de boekenhoek. 
Weer boekengeluk om te delen! 
  
Juf KrisGen 





Het poppenspel 
  
Wij, met het zesde, hebben een poppenspel 
gemaakt. 
Een poppenspel voor het 3de kleuter en het 1ste 
leerjaar. 
We maakten zelf poppen uit mousse en we 
schilderden ze ook. 
Het verhaal hebben we ook zelf geschreven. 
Bij een verhaal horen natuurlijk ook voorwerpen en 
een achtergrond. 
Die maakten we uiteraard ook zelf. 
Toen we met alles klaar waren (onze poppen, het 
verhaal, de achtergrond,...). 
Hebben we veel geoefend. Heel veel. 
Tot onze arm er bijna van viel (figuurlijk).  
En dan kwam het moment. 
Het moment dat we het zouden opdragen. 
Niet gewoon in klas hoor. Nee. 
We deden het in het sprookjeshuisje. 
We voerden onze act uit. 
We kregen applaus. 
En de kinderen vonden het (denk ik) leuk. 
Dit was ons poppenspel. 
Cato 

  

In de klas maakten we poppen van dieren en we 
bereidden in groepen een tekst voor. We knutselden 
achtergronden en oefenden vooral heel veel. Toen 
we het moesten tonen was er een deel van het 
zesde die voor het 1ste leerjaar moest en een deel 
voor het 3de kleuter. We kregen er vooral veel 
posiCeve reacCes op zowel van de kinderen als de 
leerkrachten. 
Sander 
  

Eerst ging de klas van juf Inge voor het 3de kleuter 
spelen. 
Het was direct een knaller! De 3des waren heel 
enthousiast en vonden het heel mooi. 
Daarna ging de klas van meester Jeroen spelen voor 
het 1ste daar was het ook heel goed met al die 
mooie poppen vonden ze het heel leuk bij alle 
groepen deden ze goed mee. 
Het was een groot succes!   
Niels Bols







Mooimakersschool JAAR 2! 

Sinds vorig schooljaar zijn we een fiere Mooimakersschool. We proberen onze omgeving proper te maken 
en te houden.  
Nu het opnieuw beter weer aan het worden is, zullen de klassen ook opnieuw buiten de schoolmuren 
opruimen. 
Op school proberen we met enkele gerichte afspraken het afval te beperken. Als er dan toch afval is, 
leggen we de nadruk op het juist recycleren. We merken dat vele ouders hier ook aan meewerken. 
Waarvoor dank!  
 
Tijdens de maand maart, kwam ik langs in alle klassen met een engagementsverklaring die de leerlingen 
konden ondertekenen. Er werden nieuwe fiches aangebracht op de sorteerbakken en de leerlingen 
kregen bijhorende uitleg.  
Het was fijn om te horen dat heel wat kinderen ook met hun ouders op pad gaan om de buurt proper te 
houden.  

Met heel de school zijn we ervan overtuigd dat we samen een verschil kunnen maken.  

Alvast bedankt voor de medewerking! 

meneer Thomas 



Het konijn, een keileuke workshop in de kinderboerderij voor de derde kleuterklas 

Wat is het verschil tussen een haas en een konijn? Hoe zie je dat een konijn bang is? Wat voer je het best 
aan een konijn? 

Heel wat vragen werden beantwoord op maandag 08/01/2023 in een zeer acCeve en speelse workshop. 
De derde kleuterklassertjes maakten kennis met deze viervoeter door inleefspelletjes en zintuiglijke 
acCviteiten. 

De konijnen Daisy en madeliehe leren kennen door in de stal hun te mogen strelen, eten te geven, en 
nog zoveel meer.  

Een puzzelspel, brillen opzelen om zelf te beleven wat een konijn eigenlijk kan zien of niet zien. De juiste 
stukjes voedsel werden verzameld in de manden, het konijnparcours werd hiervoor ingezet.  

Een megaleuke dag met heel wat mooie momenten. Deze viervoeter kennen wij nu door en door.  

Nog eens een grote dank aan de carpool ( groot)ouders.  

Geniet mee.  

De kinderen van de derde kleuterklas







Bezoek aan het Groeningemuseum 
  
Op woensdag 15 maart brachten de kleuters uit de tweede kleuterklas een bezoek aan het 
Groeningemuseum. Reden van dit bezoek was dat de kleuters de afgelopen drie weken, samen met 
derdejaarsstudente Gianna, ondergedompeld werden in het thema ‘Kunst met de grote K’. Lelerlijk en 
figuurlijk. Enkele van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis, zoals Van Gogh, Andy Warhol en Henri 
MaCsse werden er in de kijker gezet. Hierbij werden ze van dichtbij bekeken en konden de kinderen de 
specialiteit van de kunstenaar ook aan den lijve ondervinden. Bij deze aangelegenheid kregen ze de hulp 
van een kunst lie}ebbende muis, Maurits genaamd. 
  
Tijdens het bezoek aan het Groeningemuseum nam Pentje Seel, de mascole voor kinderen, de kleuters 
mee op sleeptouw. Spelenderwijs ontdekten ze de soorten kunstwerken die er in het museum hingen en 
konden de ze aan de hand van enkele opdrachten leren kijken door de ogen van een echte kunstenaar. 
Per geslaagde opdracht kregen de kleuters een puzzelstuk. Het doel was om alle puzzelstukken te 
bemachCgen en ze uiteindelijk samen te leggen op het einde van het museumbezoek. Brachten de 
kleuters de puzzel tot een goed einde?? JA! Ze hebben de puzzelstukken dubbel en dik verdiend. Na nog 
een groepsfoto konden de kleuters voldaan terug huiswaarts gaan met een rugzakje vol leuke 
herinneringen.  
Juf Eline



Toneel Daverlo 

Met het zesde en vijfde leerjaar gingen we in Daverlo naar het toneel. Het was een knap toneel van 2 
actrices die een uur met elkaar in dialoog gingen. Het toneel zelf ging eigenlijk over angsten en was voor 
veel kinderen wel herkenbaar. Er zaten hele grappige, pijnlijke en ook gevoelige momenten in. 

Er was ook een robot die bestuurd werd door een technieker. Dit vonden de kinderen ook heel tof om 
te zien. 

Achteraf werd het toneel nog eens besproken met de leerlingen. Ze konden verwoorden 
waarvoor ze zelf al eens bang geweest zijn. De reacCes van de kinderen waren alvast heel 
posiCef. Ook de juffen en meester vonden het een heel mooi toneel. 

Meester Jeroen



Het grootouderfeest van de kleuters 

 
Op donderdag 16 februari hebben de kleuters opgetreden voor hun grootouders. We hadden een 
optreden in de voormiddag en een optreden in de namiddag. Voor ons optreden haalden we onze 
inspiraCe uit het prentenboek van oma’s grote talentenshow. In het prentenboek stonden Jeremy en zijn 
oma centraal.  De klas van Jeremy hield een talentenshow voor de grootouders. Maar had Jeremy zijn 
oma wel een talent? En wat was dat talent? De oma van Jeremy wist niet meteen wat haar talent was. Na 
een lange zoektocht heeL ze haar talent ontdekt. Het verhaal hebben wij in een optreden gegoten. Na 
een aantal weken van oefenen en voorbereiden waren de kleuters er helemaal klaar voor. Doorheen het 
optreden toonden de kleuters hun talenten. 



De kindjes van het eerste kleuter A waren echte kunstenaars. Ze maakten een prachCg schilderwerk met hun 
penselen. De kleuters van het eerste kleuter B hebben in twee groepen opgetreden. De ene groep heeL een 
lekker potje gekookt en de andere groep toonde de verschillende danspassen die ze geleerd hadden. 

De kleuters van het tweede kleuter hebben zich ook in twee groepen opgedeeld. De ene groep leerde 
basketbal spelen. Al dribbelend traden ze op. Het tweede kleuter kan ook zeer goed voor elkaar zorgen, want 
ook dat hebben ze in het optreden getoond.  

De kinderen van het derde kleuter hebben een keuze gemaakt uit twee talenten. De ene groep toonde hun 
baktalent door een heuse taart op het podium te creëren. Tenslole oefenden de andere groep derde kleuters 
verschillende goocheltrucjes. Al toverend kwamen ze het podium op.   

Ook in onze school zelen wij talenten in de kijker. We sloten ons optreden af met ons knaplied. 
Het was een geslaagd grootouderfeest waarbij alle kleuters hun talenten konden tonen.   

Juf Eline



Mediawijs in de Smalle 

In maart werd onze bovenbouw een beetje meer mediawijs. 

Juf Lune nam ons mee in deze sessie: nadenken over het gebruik van sociale media en er bewust 
mee omgaan dient zich meer en meer aan. Wat zet ik wel online en wat niet? Welke foto kan wel 
en welke niet? Zijn er afspraken wat wel of niet mag? Welke mening heb ik daarover en hoe 
denken anderen erover?  In een wereld waarin we meer en meer met media te maken krijgen, is 
bewustzijn toch zo belangrijk. Heel veel vragen komen ook bovendrijven. Vandaar: mediawijsheid 
in de Smalle met juf Lune.  

We eindigden met het opstellen van enkele afspraken. Of iedereen er zich aan houdt? Of 
iedereen er nog aan denkt eenmaal thuis achter het schermpje? Het is helemaal geen slecht idee 
om als ouder een beetje mee te volgen wat zoon- of dochterlief uitspookt op ‘het internet’.    

Juf Lieve



De agenda 

april 
01/04: begin paasvakanCe 
17/04: instapdag nieuwe peuters 
17/04: kinderboerderij 5e leerjaar 

mei 
03/05: Schoolfeest in de stadsschouwburg 
09/05: kinderboerderij 3de leerjaar 
09/05: moederdag 
13/05: Eerste communie (10u) 
17/05: Pedagogische studiedag (geen school voor de lln) 
18/05 - 19/05: geen school (Hemelvaart) 
27/05 en 28/05: plechCge communie 
17/05: instapdag nieuwe peuters

juni 
02/06: kinderboerderij 6de leerjaar 
4/06: Feest op school 
13/06: vaderdag  
22/06: sportdag kleuter 
26/06 en 27/06: zeeklassen vierde leerjaar 
27/06: afscheid zesde leerjaar 
28/06: oudercontact 
29/06: sportdag lager 
30/06: einde schooljaar om 12u05

HERENMODE
SPECIALIST IN GROTE MATEN
Eigen atelier

Kaai 5, 4524 CL SLUIS
Tel. 0031 117 461 462

Maison Distinguée

Easy-mix 
kostuum
vanaf !390

DB784401C3

784401C3 - D03 Ed : 523/KWP CMYK 15-03-23 09u24 PRO2 VTW:LISETTE CAUWELS



ONZE JARIGEN

maart

Zij waren jarig op...... 

 
01/03 VlieCnck Mirco 9 jaar 

03/03 Vermerre Elias 3 jaar 

04/03 De Burghgraeve Arthur 9 jaar 

08/03 Philibert Séverine 8 jaar 

09/03 Strubbe Alice 4 jaar 

12/03 De Smet Leon 4 jaar 

15/03 Geers Sofia 8 jaar 

17/03 De Sloovere Lune 11 jaar 

17/03 Ulin Lewis 8 jaar 

17/03 Van Daele Jack 6 jaar 

17/03 Van Hemelen Robbe 8 jaar 

17/03 Bonehill Charlole 48 jaar 

18/03 Himpe Cyrus 3 jaar 

21/03 Malhys Elodie 4 jaar 

23/03 Geers Noah 4 jaar 

27/03 Vanhoule Annabelle 6 jaar 

28/03 Vanwelsenaers An 53 jaar 

29/03 Bols Niels 12 jaar 

29/03 Verbruggen Nikki 12 jaar 

31/03 Claes Faith 3 jaar 

 
 
 

 
 

03/04  Dobbelaere Ivar 4 jaar 

05/04  Speleers Lars  5 jaar 

07/04  Claeys Juliele  6 jaar 

07/04  Van Bossuyt Alicia 10 jaar 

08/04  De Cloedt Idas  8 jaar 

10/04  Bardyn Mason  3 jaar 

10/04  Bonte Britney  13 jaar 

11/04  Van Laere Stan 10 jaar 

11/04  Verdru Oona-Lou 8 jaar 

12/04  Clauwaert Emilie 12 jaar 

13/04  Meester Victor 26 jaar 

15/04  Goethals Liam  11 jaar 

15/04  Roelants Lieven 6 jaar 

17/04  Meester Thomas 42 jaar 

18/04  Caloor Céline  9 jaar 

19/04  Vanlanduyt Ines 4 jaar 

19/04  Zakhel Safiya  3 jaar 

26/04  Meyns Lou  8 jaar 

30/04  Princen Lars  10 jaar

april



ONZE JARIGEN 

mei

21/05 Lara Perez Noa 9 jaar 

21/05 Verdru Ada 6 jaar 

22/05 Defruyt Nina 8 jaar 

22/05 Dekeyser Anaïs 3 jaar 

22/05 Dierickx Lily 3 jaar 

24/05 De Santana Louis 9 jaar 

24/05 Devlieger Bruce 10 jaar 

26/05 Maene Stenn                          3 jaar 

28/05 Cornet Achille.                        5 jaar 

29/05 Devinck Bas                           12 jaar 

29/05 Laperre Quinn                         5 jaar

Zij waren jarig op...... 

01/05 Peere Vic 5 jaar 

01/05 Meester Anthony 36 jaar 

02/05 Laperre Skye 10 jaar 

04/05 Caloor Manon 12 jaar 

06/05 Van Geeteruyen Uma 6 jaar 

07/05 Naejiaert Emma 9 jaar 

07/05 Van De Velde Roos 11 jaar 

08/05 Juf Lieve 54 jaar 

09/05 De Visch Emilio 6 jaar 

09/05 Van De Voorde Kiani 12 jaar 

10/05 Bigler Yenthe 9 jaar 

10/05 Vanheerentals Theo 3 jaar 

11/05 Alkhalifa Hanin 3 jaar 

11/05 Colpaert Camille 9 jaar 

11/05 Panchabhikesan Wout 6 jaar 

12/05 Vandamme Levicar Axe 3 jaar 

13/05 Lemant Jorben 10 jaar 

15/05 Deschryver Casper 9 jaar 

16/05 Snauwaert De Mey Auke 5 jaar 

16/05 Vools Jarne 12 jaar 

16/05 Vools Mathis 12 jaar 

17/05 Juf Vanessa (opvang/secr.) 40 jaar 

18/05 Van der Beken Maxime 5 jaar 

18/05 Vinck Hanne 12 jaar 
 

mei



ONZE JARIGEN 

juni

Zij waren jarig op...... 

02/06  De Baets An-Céline         12 jaar 

02/06  Tafaj Lena            6 jaar 

04/06  Naeijaert Lore             12 jaar 

04/06 Sulej Maximiliaan           3 jaar 

06/06 De Vader Sem          11 jaar 

08/06 Pot Maximiliaan         12 jaar 

09/06 Vanparys Roos                      11 jaar 

13/06 Van Lierde Sam         13 jaar 

13/06 Juf Dominique          57 jaar 

14/06 Vanden Abeele Robbe.         9 jaar 

15/06 Vandepule Eleonora           9 jaar 

Zij waren jarig op...... 

16/06 Van Laere Wout         12 jaar 

18/06 Lankriet June            11 jaar 

18/06 Van Mulem Julie             4 jaar 

19/06 Lemant Nolan          12 jaar 

23/06 Panchabhikesan Janne         9 jaar 

23/06 Panchabhikesan Lole           9 jaar 

24/06 Dumalin Maicah          12 jaar 

24/06 Juf Sofie           39 jaar 

25/06 Evelien (secretariaat)          38 jaar 

29/06 Ben Tekaya Omar           5 jaar

juni



Familienieuws  ¥ µ

Oprechte deelneming 

Op 09 februari 2023 overleed mevrouw Ria De Brabander, echtgenote van de heer Daniel 
De Rae, geboren op 28 maart 1952. 

Zij was de oma van Aren Sampson. 

******* 

Op 18 februari overleed mevrouw Lucienne Vileyn, geboren op 9 juni 1930.  

Zij was de weduwe van de heer Ferdinand Guilbert en overgrootmoeder van Maximiliaan 
en Marie-Lou Pot. 

******* 

Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming



Op 17 januari 2023 werd Lou 
geboren, zoon van juf Hanne De Bree 
& Nick Perreman

Op 1 februari 2023 werd Wille 
geboren, dochter van Lisa Verdonck 
& Timo Depiere, zusje van Ghune 
Depiere 

Familienieuws  ¥ µ

Op 13 maart 2023 werd Theo 
geboren, zoon van Bo Logghe & 
Robbert Meulemeester, kleinzoon 
van juf Dominique (K1A)



De volgende smak mogen 
jullie verwachten net  

voor de grote vakantie.


