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Beste ouders en lezers van Pagadderke 

De lente is in het land. Het blijft genieten van mooi weer!                                          
In de natuur begint alles weer te leven en onze kleuters genieten met volle 
teugen van de zonnige dagen, het kunnen buiten spelen in de zandbak.                 
Onze kleuters hebben de voorbije maanden niet stil gezeten. In dit Pagadderke 
kunnen jullie weer mee genieten van wat er allemaal in de klasjes gebeurde.          
Na de paasvakantie start het laatste trimester van dit schooljaar. Het zal zeker 
niet saai worden met wat er nog allemaal op het programma staat: onze jaarlijkse  
sportdag, de schoolreizen, schaatsen voor de 5-jarigen, onze super leuke 
picknick….                                                                                                          
We blijven jullie zeker op de hoogte houden!                                                        
Voor iedereen fijne paasdagen en een deugddoende vakantie! 

                                                                                                                                                              
De kleuterleidsters en juf Ann 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  



Zingen maakt blij! 

Hallo allemaal, hier zijn we weer, Lola en Pola! 

Na de vakantie komen we weer bij jullie kleuter op bezoek in de school om samen liedjes 
te zingen. Wat zullen ze dit leuk vinden! Maar nog niet verklappen, hé!                                  
Liedjes zingen is niet alleen leuk, het is ook nog eens goed om de taal te ontwikkelen en om 
je geheugen te trainen. Mooi meegenomen, niet? 

Waarom is zingen zo belangrijk? 

• Simpele melodieën leggen de basis voor muzikaliteit en een goed muzikaal gehoor. 
• Liedjes zingen ondersteunt taalontwikkeling, taalvaardigheid en het vergroten van 

de woordenschat. 
• Ritme, rijm, melodie en intonatie vormen de basis van taal. 
• Het helpt om luister- en concentratievermogen te verhogen. 
• Feiten in rijmpjes en liedje worden vaak makkelijk onthouden (abc, tellen, 

seizoenen, enz.) 
• De teksten stimuleren de fantasie. 
• Bij muziek hoort bewegen: klappen of dansen (motorische ontwikkeling), een 

kringdansje of een spelletje (sociale ontwikkeling). 
• Samen een liedje leren en zingen, zorgt voor een sterke verbinding tussen ouder en 

kind. 

Begin en eindig elke dag met een liedje! 

Veel plezier! 

Groetjes van Lola en Pola! 

 

 

	  

	  

	   	  	  	  

	  



	  

	  

Schooltuinieren…	  

De	  groene	  en	  de	  oranje	  klas	  zijn	  samen	  met	  Liesbeth	  begin	  maart	  van	  start	  gegaan	  met	  de	  
schooltuin.	  	  

Samen	  hebben	  ze	  kervel,	  bonen,	  radijzen	  en	  bloemen	  gezaaid.	  Deze	  zaailingen	  zijn	  ondertussen	  al	  
goed	  gegroeid	  en	  steken	  hun	  kopjes	  al	  boven	  de	  grond	  in	  de	  klas.	  	  

	  	  	   	   	   	  

Eind	  maart	  is	  Liesbeth	  terug	  gekomen	  samen	  met	  Danny	  	  om	  verder	  te	  werken	  in	  schooltuin.	  De	  
zaailingen	  in	  de	  klas	  zijn	  nog	  een	  beetje	  te	  klein	  om	  al	  buiten	  te	  planten.	  Maar	  Liesbeth	  en	  Danny	  zijn	  
goed	  voorzien.	  Samen	  met	  de	  oudste	  kleuters	  planten	  ze	  aardbeien,	  aardappelen,	  uien	  en	  spinazie	  in	  
de	  schooltuin.	  	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Spelen	  in	  de	  gele	  klas	  
	  
Weten	  jullie,	  mama	  en	  papa,	  dat	  ik	  in	  de	  klas	  graag	  gewoon	  eens	  speel.	  	  
Dat	  ik	  zelf	  mijn	  speelgoed	  wil	  en	  kan	  kiezen	  om	  mee	  te	  spelen.	  
Dat	  ik	  soms	  alleen	  wil	  zijn	  maar	  soms	  ook	  gezelschap	  wil.	  
Ik	  wil	  niet	  altijd	  binnen	  de	  lijntjes	  kleuren	  of	  braaf	  zitten	  aan	  tafel.	  Zo	  wil	  ik	  rondrijden	  
met	  de	  pop	  in	  de	  buggy	  door	  heel	  de	  klas	  of	  kruipen	  op	  de	  grond	  met	  de	  auto’s.	  Of	  snel	  
fietsen	  in	  de	  gang.	  
Tijdens	  dit	  spelen	  neem	  ik	  soms	  graag	  de	  leiding	  maar	  soms	  volg	  ik	  gewoon	  iemand	  
anders	  in	  zijn	  spel.	  
Ik	  wil	  kunnen	  experimenteren	  met	  materialen	  zonder	  dat	  iemand	  zegt	  wat	  ik	  moet	  
doen	  en	  hoe	  ik	  het	  precies	  moet	  doen.	  	  
Natuurlijk	  wil	  ik	  dat	  de	  juf	  me	  nog	  helpt	  en	  veel	  meespeelt.	  Zij	  helpt	  me	  soms	  nog	  meer	  
spelideeën	  te	  geven	  dan	  ik	  al	  heb.	  
En	  weten	  jullie	  wat,	  zo	  leer	  ik	  nog	  het	  meest!	  	  
	  
Vele	  groetjes	  uit	  de	  gele	  klas!	  
	  
	  

Zoekertje…	  

Op	  hoeveel	  plaatsen	  in	  dit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pagadderke	  heeft	  de	  paashaas	  eieren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
verstopt?	  	  (dit	  voorbeeld	  niet	  meegeteld!)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ga	  snel	  met	  het	  hele	  gezin	  op	  zoek	  en	  breng	  
het	  ingevulde	  antwoordformulier	  binnen	  op	  
het	  bureel.	  

Winnaar	  vorig	  zoekertje…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
‘Waar	  zit	  clown	  Pipo?’	  

Clown	  Pipo	  is	  gevonden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
door	  Leandro	  Comitangelo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
uit	  de	  oranje	  klas!	  	   	   	   	   	  
Proficiat!!!	  

	  

	  

	  

	  



	   Lente…	  

De	  lente	  is	  in	  het	  land.	  De	  tuinliefhebbers	  zijn	  al	  begonnen	  met	  hun	  werk,	  maar	  ook	  wij,	  de	  
kleuters	  van	  Pagadder,	  zijn	  tuinliefhebbers,	  want	  wij	  zijn	  in	  de	  klas	  begonnen	  met	  tuinieren.	  	  

Eerst	  hebben	  we	  hebben	  verschillende	  soorten	  zaden	  bekeken,	  besproken	  en	  sommige	  ervan	  
laten	  kiemen,	  om	  zo	  te	  zien	  wat	  er	  met	  het	  zaad	  zou	  gebeuren.	  Na	  een	  week	  hebben	  de	  
kleuters	  ontdekt	  dat	  sommige	  zaden	  gekiemd	  waren.	  Wat	  waren	  ze	  blij	  en	  tegelijkertijd	  
verwonderd	  om	  het	  leven	  in	  zo’n	  kleine	  zaden	  te	  zien.	  

Er	  waren	  ook	  ouders	  die	  graag	  wilden	  meehelpen	  aan	  onze	  moestuin;	  zij	  hebben	  met	  de	  
kinderen	  van	  de	  groene	  en	  oranje	  klas	  binnen	  gezaaid.	  De	  kleuters	  konden	  in	  groepjes	  de	  
ouders	  helpen	  bij	  het	  zaaien.	  Hoe	  leuk	  was	  dat	  met	  onze	  handen	  in	  de	  aarde	  te	  woelen	  en	  te	  
voelen.	  De	  verschillende	  zaden	  bekijken	  en	  voelen	  was	  even	  leuk.	  	  
Hier	  zijn	  enkele	  stappen	  die	  we	  geleerd	  hebben:	  aarde	  los	  maken	  met	  onze	  vingers,	  
gaten/kuitjes	  maken	  in	  de	  aarde	  met	  onze	  wijsvinger,	  zaden	  in	  de	  gaten/kuilen	  doen,	  aarde	  
over	  de	  zaden	  doen,	  water	  geven…	  

De	  kleuters	  hebben	  samen	  met	  de	  ouders	  wortels,	  tuinkers,	  groene	  bonen	  en	  zelfs	  bloemen	  
mogen	  zaaien.	  En	  nu	  maar	  geduldig	  wachten	  tot	  ze	  uitkomen	  om	  ze	  nadien	  in	  de	  moestuin	  te	  
kunnen	  planten.	  Want	  de	  volgende	  stap	  is	  om	  echt	  buiten	  in	  de	  moestuin	  te	  werken.	  We	  
hebben	  zelfs	  graskoppen	  gezaaid.	  Maar	  het	  zal	  nog	  wel	  even	  duren	  voor	  het	  gras	  uitkomt.	  	  

Ook	  bij	  de	  stagiaire	  hebben	  de	  kleuters	  de	  aarde	  mogen	  voelen,	  ruiken…en	  ze	  hebben	  
tuinkers	  gezaaid.	  Nu	  is	  het	  wachten	  tot	  alles	  is	  uitgegroeid.	  	  
De	  kleuters	  hebben	  zelfs	  bloemstukken	  mogen	  maken	  met	  echte	  bloemen.	  Wat	  waren	  de	  
bloemstukken	  mooi!	  De	  kleuters	  hebben	  het	  heel	  goed	  gedaan	  en	  de	  mama’s	  kregen	  een	  
leuke	  verrassing.	  	  

Bij	  al	  deze	  activiteiten	  zijn	  de	  vijf	  zintuigen	  goed	  aanbod	  gekomen:	  voelen,	  zien,	  horen,	  ruiken	  
en	  zelfs	  proeven	  zullen	  we	  kunnen	  doen,	  wanneer	  we	  met	  de	  groenten	  gaan	  koken.	  

Hopelijk	  zien	  we	  onze	  moestuin	  binnenkort	  in	  volle	  groei	  en	  bloei!!!	  

De	  kleuters	  en	  de	  juf	  van	  de	  oranje	  klas	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  



BEDNET	  !	   	  
Vrijdag	  17	  maart	  mochten	  we	  langer	  slapen,	  want	  we	  hielden	  onze	  pyjama	  aan	  
om	  naar	  het	  klasje	  te	  gaan.	  Het	  was	  wel	  een	  grappig	  zicht	  op	  de	  fiets	  in	  pyjama	  
naar	  school,	  maar	  de	  mensen	  werden	  er	  vriendelijker	  door	  op	  straat.	  Op	  de	  
speelplaats	  zag	  je	  al	  de	  mooie	  gekleurde	  pyjamabroekjes	  onder	  de	  jassen	  
uitkomen.	  	  
Daar	  ging	  de	  bel,	  vlug	  die	  jassen	  uit	  en	  de	  modeshow	  van	  de	  pyjama’s	  kon	  
beginnen.	  ‘Kijk	  die	  heeft	  dezelfde,	  ik	  heb	  een	  poesje,	  ik	  heb	  de	  Power	  Rangers,	  
mijn	  pyjama	  is	  roze’.	  De	  kleuters	  waren	  allen	  fier	  op	  hun	  pyjama.	  
Maar	  waarom	  hadden	  wij	  onze	  pyjama	  aan?	  Dat	  wisten	  onze	  kleuters	  niet.	  Hoe	  
kunnen	  we	  dat	  aan	  onze	  pagadders	  vertellen?	  
De	  juf	  vertelde:	  ‘Wij	  kunnen	  allemaal	  naar	  het	  klasje	  gaan,	  wij	  kunnen	  spelen	  in	  
de	  zandbak	  en	  in	  de	  poppenhoek,	  wij	  kunnen	  dansen	  en	  springen	  maar	  er	  zijn	  
kindjes	  die	  dat	  niet	  kunnen.	  Zij	  moeten	  altijd	  in	  bed	  liggen	  met	  hun	  pyjama	  aan.	  
Ze	  kijken	  dan	  op	  een	  tv	  naar	  ons	  in	  de	  klas.	  Daarom	  doen	  wij	  vandaag	  ook	  een	  
pyjama	  aan.	  Zo	  denken	  we	  aan	  de	  zieke	  kindjes	  die	  altijd	  in	  bed	  moeten	  liggen	  
en	  daardoor	  niet	  naar	  school	  kunnen	  komen.	  	  
De	  kleuters	  waren	  er	  stil	  van	  geworden.	  
Bedankt	  ouders	  voor	  de	  fijne	  samenwerking.	  	  

De	  kleuters	  en	  juf	  van	  de	  rode	  klas.	  

	  

	  

	  	  	  	  	   	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  

In de week van 20 tot 24 maart werkten we met de kleuters rond de verhalen van 
‘Rikki’, het konijn. 
Guido Vangenechten is de schrijver van deze mooie boekenreeks. Hij laat het 
diertje allerlei leuke en minder leuke avonturen beleven in zijn verhaaltjes. 
Hannelore had dan ook haar echt konijn ‘Baziel’ mee naar de klas gebracht. Wat 
we dan ook heel goed hebben kunnen waarnemen. Juf Anne-Mie moest dan wel de 
hele tijd niezen. Maar voor een keertje was dat niet zo erg. Ook hebben we mooie 
konijntjes gekleurd zodat we dat later op ons paasmandje konden maken . 
Een liedje mocht er ook niet ontbreken. Het klonk zo:  

In een heel klein holletje 
diep onder de bomen, 
ligt konijntje Baziel  

van de worteltjes te dromen. 
Op het einde van de week ging Baziel weer terug mee naar huis. Waar hij weer 
lekker kan smullen van het verse gras. 
 
De kleuters van juf Anne-Mie en juf Leentje 
           
	  



Naar school in onze pyjama : 
 
Op vrijdag 17 maart kwamen de kleuters niet in hun 
kleren naar school. Oei, waren ze dan vergeten hun 
pyjama uit te doen? Nee hoor, het was vandaag 
nationale pyjamadag en daar deden wij met onze 
school graag aan mee! Niet alleen de kleuters 
deden mee, ook de juffen hadden hun pyjama 
aangedaan. Vandaag doen we alles in onze 
pyjama, ook turnen. En dat ging goed, de juf had 
een parcours gemaakt dat we moesten afleggen. 
We mochten onder matten kruipen en in hoepels 
springen. Dat ging allemaal heel goed met onze 
pyjama. Spijtig dat we niet elke dag met onze pyjama naar school kunnen 
gaan! Want het was SUPERFIJN!  
 
            

       
      
 
 
 
 
 
 
 
     

Wedstrijdformulier: 
	  
…………………………………………………………….. (naam) uit de klas van juf …………………………….. 
 
De paashaas heeft de eitjes op …………………………… plaatsen in dit Pagadderke 
verstopt.     	  



	  
DATA OM TE ONTHOUDEN!!!                                                   
                                                                              

Datum Uur Activiteit 
Di 19/04/2017 9.00 – 12.00 Medisch schooltoezicht (1ste kleuterklas ) 
Vr 21/04/2017 8.45 – 11.00 Zitdag CLB 
Di 25/04/2017 9.00 – 12.00 Medisch schooltoezicht (1ste kleuterklas ) 
 19.30 – 21.00 Taalwerkgroep 
Wo 26/04/2017 10.30 – 12.00  Instapje + 
Do 27/04/2017 11.00 – 12.00 Bib 5-jarigen 
 13.30 – 15.00 Theater bij de buren, try-out (groene klas) 
Vr 28/04/2017  GEEN SCHOOL! 
Ma 01/05/2017  FEEST VAN DE ARBEID  
Di 02/05/2017 20.00 – 22.00 Oudercomité 
Vr 05/05/2017 8.45 – 11.00 Zitdag CLB 
Do 11/05/2017 9.15 – 11.45 Bib 3-jarigen 
Di 16/05/2017 9.00 – 12.00 Picknick 
Wo 17/05/2017 10.30 – 12.00  Instapje + 
Vr 19/05/2017 8.45 – 11.00 Zitdag CLB 
 9.00 – 12.00 Schaatsen 5-jarigen 
Wo 24/05/2017  Sportdag 
Vr 02/06/2017 8.45 – 11.00 Zitdag CLB 
Vr 09/06/2017 8.20 – 18.00 Zoo van Antwerpen, 5-jarigen 
Vr 16/06/2017 8.45 – 11.00 Zitdag CLB 
 9.00 – 15.00 Pretland 2.5-/3-/4-jarigen 
Vr 30/06/2017 8.40 – 12.15 Laatste schooldag 
 13.30 –15.30 Proclamatie oudste kleuters 

 

 

 

 

 

	  

	  

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 

Woensdag 06/12/2017                                                                                        
Woensdag 14/03/2018                                                                                         
Maandag 30/04/2018 

Pedagogische studiedagen 2017-2018 

Maandag 09/10/2017                                                                                         
Woensdag 24/01/2018 

	  

Praatcafé 

Heb je zin om met andere ouders 
bij te praten, ervaringen uit te 

wisselen? 

Kom naar ons  PRAATCAFE            
op DINSDAG 18 april 2017   

vanaf 8.45UUR. 

Bij een drankje kan je 
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