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Wij wensen jullie een vrolijk eind 
Een goed begin 

En een heel nieuw jaar 
Volkomen naar je zin 

 
Wij wensen 365 dagen 

Gevuld met warmte en licht 
Een nieuw jaar boordevol geluk 

 
Het allerbeste voor het nieuwe jaar 
Geluk in grote en in kleine dingen 
Maar bovenal: gelukkig met elkaar 

 
We wensen jullie vrede, hoop en liefde,                                                         

Vandaag, morgen en altijd.                                                                             
Fijne kerstdagen en een gelukkig 2017! 

 
De kleuterleidsters en juf Ann 



	   Sinterklaasvertelling in de bib… 
 
Zoals de voorbije jaren waren de 4-jarigen ook dit jaar in de bibliotheek uitgenodigd voor een 
sinterklaasvertelling. 
Er kwam een bus om ons mee te nemen naar de bib.  
In de bib werden we heel vriendelijk ontvangen door een van de medewerksters; Annie. Ze 
leidde ons vanaf de buitendeur naar boven langs de trappen. Ze liet ons eerst allerlei boeken en 
voorwerpen zien die er in de bib waren. Ze leerde ons zelfs het woord ‘bib’ zeggen en legde 
ons uit dat dat de afkorting van het woord bibliotheek was. We werden overrompeld met heel 
wat informatie over de boeken die er waren: boeken voor de allerkleinsten met dikke bladen 
die niet zo gemakkelijk konden gescheurd worden, boeken met prenten en tekst, stripboeken, 
dvd’s om naar films te kijken, cd’s om muziek te beluisteren. Ze leerde ons zelfs dat we 
konden weten waarover een boek ging door naar de kaft te kijken …. 
 
Uiteindelijk kwamen we in een ruimte met een groot scherm. Hierop zou het verhaal zich 
afspelen. Maar eerst wilde Annie ons een brief die vast zat in een fles, voorlezen. Natuurlijk 
moest die brief uit de fles gehaald worden. Hoe konden we dat doen? Gewoon de fles 
ondersteboven houden! 
 
In de brief werd verteld over een groot probleem in de machinekamer van de stoomboot: de 
schroef van het schip was losgekomen en ze zat vast tussen twee hoge muren. De gewone 
Pieten van de Sint - de snoeppiet, de pakjespiet, de schoorsteenpiet - konden de schroef niet 
terug halen. Toen riep de Sint de hulp in van de 'spiekpieten' en ja hoor, die kregen de schroef 
tussen de twee hoge muren gepakt. Gelukkig was nog alles goed gekomen en kwam 
Sinterklaas nog tijdig aan met de stoomboot. 
 
Na het verhaal deden we nog een zoekspel op een grote prent waarop een stoomboot stond. 
Heel leuk was dat! 
Bedankt lieve mensen van de bib dat we ieder jaar een bezoekje mogen brengen en dat de 
kleuters ieder jaar opnieuw verrast worden met leerrijke verhalen rond de Sint. 
 
Beste Pagadderlezers, papa’s en mama’s van onze kleuters; ga met z'n allen naar de bib. Je 
kunt er uren neuzen tussen heel wat boeken, dvd's, en cd's. Neem je kleine spruit mee naar de 
bib voor boeken om uit voor te lezen en dit allemaal gratis. Het is een grote hulp om goed 
Nederlands te leren en dat is heel belangrijk. 
 
De 4-jarige kleuters van de groene en oranje klas. 
 

             
	  



	  
Verslag van de groene klas… 

Het thema ‘Wielen’ was gedaan en daar kwam het thema                                                     
‘Sinterklaas’ al aan.  

Waren we braaf of stout geweest!? 

Dat was de vraag die we ons de voorbije weken maar bleven afvragen.  

Want zoals er gezongen wordt: “Wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de 
roe…” 

Gelukkig, niemand is stout geweest in onze klas en we kregen allemaal wat lekkers 
van die goede Sint.    

Op de dag dat die goede Sint jarig was, werden wij nog een keer goed verrast in 
onze klas.  

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten hadden in de klas onze schoen gevuld met 
speelgoed en wat lekkers.    

Dus natuurlijk hadden we die dag gepeeld met het nieuwe speelgoed en zo hard 
gesnoept dat al de koekjes al voor de eerste speeltijd op waren! 

	  	   	  	   	  

	  	   	  	  	   	  

	  



 

    Taal =  
  … WIJ allemaal! 
 

Ken je Züleyha, Jamilla, Müberra, Natasia, Vahide, Hanife, 
Kristel, Munivver, Sultan, Hüleya, Dilek en Deborah ? 
 

  
 
Wij zijn ouders van de kleuterschool en de lagere school die op donderdagavond 
27 oktober samen kwamen.  
We willen praten en samen nadenken over onze SAMEN- taal die ons allemaal 
verbindt: HET NEDERLANDS.   
 
Iedereen zegt het: “Onze kinderen zijn onze TOEKOMST…”  
 

♥   Hoe kunnen we elkaar méér ontmoeten? 
♥   Hoe kan het Nederlands onze brug zijn tussen onze kinderen? 
♥   Durven we elkaar te leren kennen aan de schoolpoort? 
♥   Nederlands is een mooie taal: iedereen heeft het nodig! 

 

WIJ WILLEN SAMEN POSITIEVE ACTIES ORGANISEREN!   
 
Onze kinderen hebben jou een bloempje gegeven…   Een verrassing vol TAAL! 
We gaan nog andere acties organiseren dit schooljaar.  
 
WIL JE MEEDOEN MET DEZE OUDERS? 
 
Onze volgende actieve samenkomst is op do 02/02 van 19:30 tot 21:30. 
Laat weten als je interesse hebt aan juf Rita of  juf Ann of aan één van de ouders 
van deze groep. 
 
Van harte welkom! 
De ouders van de taalgroep 



	   Maandag 9 januari 2017  

van 8.40 – 9.15 

 PRAATCAFE  

Iedereen van harte welkom voor een drankje en een babbeltje!  

                                              Het 
Oudercomité nodigt iedereen uit:  

	  

VRIJDAG 20 januari  
Vanaf 15u 30 

In en rond de lagere school 
	  

	  	  	  	  2017	  

In	  vuur	  en	  vlam	  

	  

Wedstrijdformulier: 

………………………………………… (naam) uit de klas van juf ……………………………………………… 

‘Rudolf’ zat verstopt in  …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Soep op de soep. 
 
Op vrijdag 9 december was de klas van juffrouw Anne-Mie en juffrouw 
Leentje aan de beurt voor ''Soep op de stoep ''. Het werd erwtensoep.           
De kleuters hebben hun best gedaan. Ze hebben prei, knolselder en 
aardappelen gesneden. Enkele kleuters trotseerden heel wat traantjes. Maar 
ze wilden absoluut de uien snijden. Daarna alles wassen en in de kookpot.        
Na de middagpauze was alles op. Onze kleuters hebben in de eetzaal de soep 
met smaak opgegeten. 
Voor de ijverige mama’s zijn hier de benodigdheden voor onze soep: 
spliterwten, uien, knolselder, prei, peper, tijm ,look ,groentebouillon en 
aardappelen.  
Smakelijk! 
 
Juffrouw Anne-Mie 
 

	  	  	   	  

	  	   	  

Wist	  je	  dat…	  

…	  documenten	  om	  studietoelagen	  voor	  het	  schooljaar	  2016-‐2017	  aan	  te	  vragen,	  kunnen	  bekomen	  
worden	  op	  het	  bureel.	  Indien	  u	  dat	  wenst,	  kan	  er	  hulp	  geboden	  worden	  bij	  het	  invullen.	  

	  



  Lola  en  Pola  wensen  jullie  een  leuke  vakantie!  
  
Zoals  jullie  weten  komen  wij  regelmatig  op  bezoek  bij  jullie  kleuters  in  de  school.  We  
hebben  laten  zien  dat  we  al  bijna  alles  alleen  kunnen!    
  
Maar  op  de  speelplaats  ging  het  soms  mis…  We  maakten  ruzie,  maar  vonden  het  
daarna  leuker  om  samen  spelletjes  te  spelen  op  de  speelplaats.  
  
We  leerden  ook  dat  als  we  graag  iets  willen,  we  dit  op  een  beleefde  manier  kunnen  
vragen.  ‘Wil  je  alsjeblieft  mijn  jasje  dicht  doen?’  of  ‘Wil  je  mijn  doosje  open  doen?’  Dit  
kunnen  we  nu  allemaal!    
  
Ook  zijn  we  eens  een  keertje  een  verhaaltje  komen  lezen  in  de  klas.  Een  verhaal  over  
een  konijn  dat  anders  is..  Het  konijn  werd  geplaagd  en  vond  dat  helemaal  niet  leuk!  We  
proberen  nu,  net  zoals  de  konijntjes  op  het  einde  van  het  verhaal,  geen  lelijke  dingen  
tegen  elkaar  te  zeggen.  Iedereen  is  anders,  iedereen  is  uniek!  
  
Nog  enkele  leuke  ideeën  om  te  doen  in  de  vakantie:  

- Groen,  groen,  wat  is  er  nog  groen?  Je  kan  allerlei  kleuren  zoeken!  
- Ik  ga  op  reis  en  ik  neem  mee…    
- Waar  in  je  huis  vind  je  letters,  dieren,  vormen,..?  
- Verhaaltjes  lezen  
- Samen  een  filmpje  kijken  
- Lekker  samen  koken  (en  afwassen)  
- Samen  een  wandeling  of  fietstochtje  maken  
- Genieten  van  de  vrije  tijd!  

                                                                                                                                                 
                                                                        

Zoekertje… 
 
Waar is Rudolf?                               
Ga samen met je kinderen op zoek 
in dit Pagadderke en breng het 
inschrijfstrookje binnen op het 
bureel. Leuke prijs te winnen! 

Winnaar vorige wedstrijd: Sem Konings 

                             

Groetjes,  
  
Lola  en  Pola  

  

Gefeliciteerd! 
 
(Oplossing vorig 
zoekertje: 
Pagadderke zat 
verstopt in het logo 
van het 
oudercomité.)   



We zien jullie graag! 
 

We zijn sinds enkele weken bezig met de actie ‘Helm op, Fluo top’. Wie met een 
fluohesje of fietshelm naar school komt, mag een stickertje plakken op de 

klasposter, waardoor we ook leuke beloningen kunnen krijgen.  
Dit alles voor de veiligheid van onze kleuters in het verkeer. 

Zelfs de Sint met zijn Pieten deden mee met de actie en kwamen naar school met 
een echt ‘fluowagen’. We zagen hem ook heel graag komen ; ) 

Nu na enkele weken heeft de actie nog steeds veel succes en schitteren onze 
kleuters elke morgen op de speelplaats: “Kleuters, we zien jullie graag!” 

Dankjewel voor jullie medewerking! 
 

	  	   	  

	  	   	  

	  

Babynieuws 

Ozan uit de blauwe klas, is grote broer geworden van Ediz Kaan op 8 
november.                                                                                                    
Op 28 november is Rayan Hmidouch geboren, broertje van Imran (rode klas) 
en van Anass (oranje klas).                                                                         
Misra Günaydin uit de oranje klas is op 30 november grote zus geworden van 
Hasan. 

Proficiat aan al de families! 

	   	  



Hoor	  wie	  klopt	  daar	  kinderen…..?	  
Zie	  ginds	  komt	  de	  stoomboot…….?	  

Wat	  vertellen	  we	  onze	  kleuters	  toch	  allemaal	  ?	  	  
De	  kleuterleidster	  vertelt	  	  :	  -‐	  Als	  Sinterklaas	  jarig	  is	  krijgen	  al	  de	  kindjes	  een	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pakje.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐De	  Zwarte	  Pieten	  kunnen	  klimmen	  als	  de	  beste.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Als	  we	  gaan	  slapen	  en	  kijken	  naar	  de	  donkere	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lucht	  en	  we	  zien	  een	  rode	  wolk,	  wel;	  dan	  bakt	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sinterklaas	  speculaas.	  	  
De	  ogen	  van	  onze	  kleuters	  glinsteren	  dan,	  iedere	  kleuter	  is	  gelukkig.	  	  
In	  de	  klas	  verkleden	  de	  kleuters	  zich	  graag	  in	  Sinterklaas	  en	  Zwarte	  Piet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ze	  kunnen	  dan	  schrijven	  als	  de	  beste,	  want	  in	  het	  boek	  van	  Sint	  wordt	  geschreven.	  	  
Ze	  kunnen	  delen	  als	  beste	  want	  Zwarte	  Piet	  en	  Sinterklaas	  delen	  uit	  aan	  iedereen.	  	  
En	  dan	  die	  verraste	  oogjes	  als	  we	  onze	  schoen	  gezet	  hebben.	  Sinterklaas	  en	  
Zwarte	  Piet	  zijn	  in	  onze	  klas	  geweest!	  Ze	  hebben	  chocolade	  en	  koekjes	  gebracht.	  	  
En	  dan	  …..	  en	  dan	  ,die	  zwarte	  vingerafdrukken	  !	  Zwarte	  Piet	  toch	  !	  Op	  de	  schuif	  af,	  
in	  de	  poppenhoek,	  op	  de	  spiegel,…de	  kleuters	  zijn	  er	  vol	  van.	  	  
Maar	  oei,	  ook	  vingerafdrukken	  op	  de	  W.C.!	  	  Vlug	  die	  pipi	  van	  Zwarte	  Piet	  
doorspoelen,	  zeggen	  ze	  dan.	  	  
Dit	  kan	  allemaal	  niet	  meer	  gebeuren	  moest	  Zwarte	  Piet	  wit	  zijn.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

De	  zwarte	  pietjes	  van	  juf	  Ria.	  

	   	  

	  

	  

Wist je dat… 

…lege batterijen en inktpatronen steeds binnengebracht kunnen worden op het 
bureel. U helpt er het milieu mee en de school kan met de verzamelde punten extra 
materiaal aanschaffen. 

 



	  
DATA OM TE ONTHOUDEN!!!                                                      
                                                                              

Datum Uur Activiteit 
 

09/01/2017 8.40 – 9.15 Praatcafé 
10/01/2017 20.00 – 22.00 Oudercomité 
12/01/2017 8.40 -  Guy Daniëls verteltent ( alle kleuters) 
13/01/2017 10.00 – 12.00 Speluurtje blauwe klas 
16/01/2017 15.45 -  Oudercontacten 
17/01/2017 15.45 - Oudercontacten 
18/01/2017 10.30 – 12.00 Instapje + 
19/01/2017 13.00 – 15.00 Speluurtje blauwe klas 
20/01/2017 8.45 – 11.00 Zitdag CLB 
 15.30 - Berkenbos in vuur en vlam 
25/01/2017 10.00 – 12.00 Speluurtje blauwe klas 
30/01/2017  Lokale verlofdag 
01/02/2017 9.00 – 12.00 Medisch onderzoek 4-jarige kleuters 
02/02/2017 19.30 – 21.30 Taalwerkgroep 
03/02/2017 8.45 – 11.00 Zitdag CLB 
 9.00 – 12.00 Medisch onderzoek 4-jarige kleuters 
07/02/2017 20.00 – 22.00 Oudercomité 
08/02/2017 10.00 – 12.00 Speluurtje gele klas 
10/02/2017 10.00 – 12.00 Speluurtje gele klas 
14/02/2017 13.00 – 15.00 Speluurtje gele klas 
15/02/2017 10.30 – 12.00 Instapje + 
16/02/2017 13.00 – 15.00 Rollebolle 4-jarige kleuters 
 13.00 – 15.00 Speluurtje gele klas 
17/02/2017 8.45 – 11.00 Zitdag CLB 
24/02/2017 10.00 – 12.00 Muze 5-jarige kleuters 
 13.00 -  Carnaval 

 

 

 

 

Inschrijven	  nieuwe	  kleuters…	  

Is	  je	  kleuter	  geboren	  in	  2015	  en	  heb	  je	  al	  een	  kind	  in	  kleuterschool	  Pagadder	  of	  in	  de	  Vrije	  
Lagere	  School	  Berkenbos,	  dan	  kan	  je	  je	  kind	  al	  komen	  inschrijven	  van	  13	  tot	  en	  met	  24	  
februari	  2017.	  	  

Opgelet!	  Wie	  geen	  gebruik	  maakt	  van	  deze	  voorrang,	  is	  deze	  kwijt	  na	  24	  februari!	  
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