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Beste ouders en lezers van Pagadderke 

Nog enkele dagen en het is weer vakantie. Het jaar is omgevlogen. Tijdens het voorbije 
schooljaar hebben de kleuters hard gewerkt, veel geleerd en genoten van samen dingen 
te kunnen ontdekken.                                                                                                              
Met spijt in het hart nemen we afscheid van de oudste kleuters die in september 
beginnen aan een nieuwe mijlpaal in hun leven.                                                                              
We zijn ook dankbaar voor de vriendschap, een schouderklopje, het vertrouwen dat 
ouders in ons stellen, de vele helpende handen,… al de mooie momenten die we samen 
mochten beleven. 

Aan iedereen een fijne, zonnige en deugddoende vakantie! 

De kleuterleidsters en juf Ann 

                                                                                                                                                                                  

 
Zomer	  is…	  

…	  je	  geen	  zorgen	  maken	  om	  dingen	  die	  we	  overmorgen	  
vergeten	  zijn.	  

…kijken	  naar	  de	  zonkant	  en	  niet	  omzien	  naar	  voorbije	  
grijze	  dagen.	  

…eens	  zalig	  niets	  doen;	  wat	  op	  tijdverlies	  lijkt,	  kan	  heel	  
belangrijk	  zijn!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  

	  

Sportdag	  

Op	  woensdag	  24	  mei	  trokken	  we	  met	  ons	  allen	  onze	  sportkleren	  aan,	  want	  we	  gingen	  sporten.	  Het	  
thema	  van	  de	  sportdag	  was:	  ‘Een	  reis	  door	  de	  wereld’.	  We	  bezochten	  verschillende	  landen	  en	  
voerden	  hier	  de	  sport	  uit	  waarvoor	  het	  land	  bekend	  staat.	  Zo	  moesten	  we	  een	  parcours	  afleggen	  op	  
een	  stokpaardje,	  net	  zoals	  in	  Amerika.	  En	  toen	  we	  in	  Hawaï	  waren,	  mochten	  we	  dansen	  op	  
verschillende	  leuke	  liedjes.	  We	  kwamen	  ook	  in	  de	  jungle	  terecht,	  hier	  konden	  we	  glijden	  van	  de	  
banken	  en	  klimmen	  op	  het	  klimrek.	  Van	  al	  dat	  sporten	  werden	  we	  natuurlijk	  ook	  wel	  moe,	  maar	  
gelukkig	  konden	  we	  in	  China	  yoga	  doen!	  Toen	  konden	  we	  eventjes	  uitblazen	  en	  tot	  rust	  komen.	  Na	  
dat	  vele	  reizen	  doorheen	  de	  verschillende	  landen	  sloten	  we	  de	  dag	  af	  met	  een	  slotdans.	  

	  

	  

	   Winnaar	  zoekertje	  in	  het	  
Pagadderke	  van	  Pasen…	  

Het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  
‘Op	  hoeveel	  plaatsen	  in	  dit	  
Pagadderke	  heeft	  de	  
paashaas	  eieren	  verstopt?’,	  
was	  6.	  

Selman	  Altun	  uit	  de	  gele	  
klas	  had	  dit	  goed	  
gevonden!	  Proficiat!	  	  

	  

Taaltips… 

Enkele tussendoortjes voor de vakantie…                           
Speel met je kinderen of vrienden taalspelletjes en leer zelf 
veel woorden bij! Enkele aanraders: 

• Ik ga op reis en ik neem mee 
Of … je kunt ook 'naar het werk gaan', 'naar de 
sportclub. Elke persoon vult aan en herhaalt het vorige. 
Bijvoorbeeld: Speler 1: 'Ik ga naar de sportclub en ik 
neem een handdoek mee. Speler 2: 'Ik ga naar de 
sportclub en ik neem een handdoek en zeep mee. Speler 
3: 'Ik ga naar de sportclub en ik neem een handdoek en 
zeep en sportschoenen mee.' Enzovoort. 
 

• Ik zie wat jij niet ziet 
Kies een voorwerp dat je duidelijk kan zien. Je kleuter 
probeert te raden welk voorwerp het is, door vragen te 
stellen. Je mag alleen met 'ja' of 'nee' antwoorden. 

 
Nog meer spelletjes: 
http://www.computermeester.be/0kleuters.htm	  

 



	   Buiten	  spelen	  
	  
Wat	  doen	  we	  als	  de	  zon	  schijnt?	  Ja,	  buiten	  spelen!	  Meestal	  mogen	  er	  dan	  enkele	  kleuters	  buiten	  voor	  
de	  gele	  muur	  aan	  een	  tafeltje	  spelen.	  Ook	  zetten	  we	  soms	  de	  kleine	  zandbak	  buiten	  waar	  de	  kleuters	  
zich	  in	  kunnen	  amuseren.	  	  De	  kleuters	  die	  binnen	  spelen,	  zijn	  dan	  altijd	  wel	  wat	  jaloers.	  Daarom	  
hebben	  we	  op	  een	  dag	  gezorgd	  dat	  we	  allemaal	  buiten	  konden	  spelen.	  Zo	  hebben	  we	  enkele	  
tafeltjes,	  de	  zandbak	  en	  de	  mat	  naar	  buiten	  gedragen.	  Enkelen	  van	  ons	  mochten	  ook	  een	  stoel	  
dragen.	  Nu	  konden	  we	  allemaal	  buiten	  spelen.	  Zalig!	  J	  Hopelijk	  kunnen	  we	  dit	  nog	  doen!	  
	  
Vele	  zonnige	  groetjes	  
De	  gele	  klas	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	   	   	  

Schooljaar	  2017-‐2018	  

Wij	  verwachten	  de	  kleuters	  weer	  op	  
vrijdag	  1	  september.	  	  

Die	  ochtend	  (8.40)	  zullen	  de	  kleuters	  
alleen	  via	  de	  grote	  poort	  binnen	  
kunnen!	  

Ook	  vragen	  wij	  aan	  iedereen	  om	  
zijn/haar	  kleuter	  die	  ochtend	  een	  
oude	  sleutel	  mee	  te	  geven.	  (klein,	  
groot,	  zelf	  geknutseld…)	  

Waarom?!?	  	  	  	  	  	  

	  

Bedankt… 

Aan het einde van het schooljaar willen we een 
welgemeende dankjewel zeggen aan… 

…Liesbeth (mama van Rosie) en Danny (opa van Karsten) 
voor de hulp bij het aanleggen van onze groentetuin. De 
kleuters vonden het zaaien, planten en water gieten 
reuzeleuk! 

…Kristel (mama van Annelien, Lisanne en Milan) voor het  
mogen gebruiken van die hippe taalmobiel en voor het maken 
van al die leuke filmpjes van al onze kapoenen!  

…juf Kaat voor haar onvermoeibare inzet voor alle kleuters. 
Juf Kaat gaat ons verlaten om de liefde te volgen naar het 
buitenland. We zullen haar missen! 

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  

	  

Kleuterschool	  Pagadder	  heeft	  in	  het	  begin	  van	  dit	  jaar	  een	  project	  aangeboden	  via	  Centrum	  voor	  
Basiseducatie	  –Opleiding	  Maatschappijoriëntatie:	  samenleven.	  Dit	  project	  liep	  over	  10	  woensdagen	  
en	  werd	  gegeven	  door	  Sofie	  Beutels.	  

De	  doelstelling	  was	  om	  kinderen	  en	  ouders	  op	  een	  plezante	  en	  speelse	  manier	  voor	  te	  bereiden	  op	  
het	  eerste	  leerjaar.	  Het	  ging	  voornamelijk	  over	  de:	  

*Lichamelijke	  en	  verstandelijke	  ontwikkeling:	  grove	  en	  fijne	  motoriek,	  ruimtelijk	  inzicht,…	  

*Sociale	  en	  emotionele	  ontwikkeling:	  creatief	  zijn,	  samen	  spelen,	  rollenspel,…	  

De	  deelnemende	  ouders	  mochten	  na	  de	  info	  van	  Sofie	  	  de	  opdrachten	  gaan	  uitvoeren	  met	  de	  
aangeboden	  materialen	  in	  de	  klas	  van	  hun	  kleuter.	  We	  hebben	  samen	  geknutseld	  (motorische	  
skills),	  begrippen	  geoefend	  (voorbereidend	  rekenen)	  en	  rond	  letters	  gewerkt	  (voorbereidend	  
lezen).	  	  

Het	  was	  een	  plezante	  ervaring	  voor	  ouders	  en	  kleuters.	  Het	  programma	  heeft	  ons	  de	  	  nodige	  tips	  
en	  tricks	  gegeven	  om	  op	  een	  speelse	  en	  leuke	  manier	  de	  leerstof	  aan	  te	  brengen	  die	  de	  kleuters	  op	  
weg	  helpen	  naar	  het	  eerste	  leerjaar.	  

	  Iris	  Paglia	  mama	  van	  Leandros	  Afendras	  uit	  de	  oranje	  klas	  bij	  Juf	  Fatma	  

	  

Winnende klas zonnebloemwedstrijd: 

De  zonnebloem  van  de  gele  klas  was  maar  liefst                                                                                                          
1  m  60  cm  hoog  en  daarbij  de  hoogste  van  alle-                                                                                                          
maal!  Een  dikke  proficiat  aan  de  winnende  klas!  

	  



	  

Zonnebloem	  wedstrijd.	   	  

Een	  hofke	  aan	  de	  school	  waar	  onze	  5-‐jarige	  kleuters	  heel	  actief	  mee	  betrokken	  zijn.	  Ze	  
helpen	  met	  planten	  en	  zaaien,	  water	  geven	  en	  onkruid	  uittrekken.	  	  

Maar	  wat	  is	  een	  hof	  zonder	  zonnebloem	  ?	   	  
Al	  vlug	  wordt	  beslist	  om	  een	  zonnebloem-‐wedstrijd	  te	  houden	  per	  klas.	  
De	  GROOTSTE	  zonnebloem	  	  !	  
De	  juf	  van	  de	  rode	  klas	  dacht,	  ik	  heb	  thuis	  een	  grote	  serre,	  dus	  maar	  vlug	  wat	  zonnepitjes	  in	  
de	  grond	  steken.	  En	  ja,	  die	  groeiden	  en	  groeiden	  en	  de	  juf	  blij.	  	  
Maar	  toen	  klopte	  er	  ineens	  iemand	  op	  de	  klasdeur,	  juf	  Ann.	  

Toch	  niet	  waar	  ?	   	  
Ze	  kwam	  ons	  zonnepitjes	  brengen,	  iedere	  klas	  drie	  en	  allen	  uit	  hetzelfde	  zakje	  .	  
Dus	  samen	  met	  de	  kleuters	  moesten	  wij	  de	  zonnepitten	  planten.	  Daar	  ging	  mijn	  zonnebloem	  
in	  de	  serre,	  mooi	  de	  lucht	  in,	  maar	  ze	  mocht	  niet	  meedoen	  aan	  de	  wedstrijd.	  	  
In	  het	  klasje	  worden	  de	  zonnepitjes	  goed	  verzorgd.	  Hier	  en	  daar	  kwam	  er	  al	  een	  stengel	  
omhoog	  .	  	  
Ja,	  ik	  zie	  mijn	  stengel	  al,	  ik	  nog	  niet,	  wat	  doe	  jij	  met	  je	  zonnebloem?,	  vroegen	  ze	  dan.	  
Sommige	  juffen	  zeiden	  :	  “elke	  dag	  een	  zoentje	  geven”.	  
Dus	  de	  wedstrijd	  was	  begonnen.	  Juf	  Ann	  komt	  regelmatig	  met	  een	  latje	  meten	  om	  te	  kijken	  
wie	  de	  grootste	  bloem	  heeft.	  Het	  blad	  hangt	  aan	  het	  personeelslokaal	  waar	  jullie	  de	  
resultaten	  kunnen	  meevolgen.	  	  
Eerst	  was	  de	  rode	  klas	  aan	  het	  winnen,	  maar	  oei,	  de	  blauwe	  klas	  steekt	  hen	  voorbij.	  Dus	  de	  
zonnebloem	  van	  de	  rode	  klas	  gaat	  naar	  buiten;	  meer	  zonlicht	  maar	  geen	  regen.	  	  
Dus	  elke	  dag	  met	  de	  gieter	  een	  goedendag	  tegen	  de	  zonnebloem	  zeggen.	  En	  nu	  maar	  hopen	  
dat	  juf	  Ann	  niet	  meer	  moet	  komen	  met	  een	  lat	  maar	  met	  een	  vouwmeter.	  	  
Wie	  gaat	  er	  winnen	  ?	  Spannend,	  hè	  !!!!	  	  

 

Zonnebloem-wedstrijd 

Datum Rode klas Oranje klas Groene klas Gele klas Blauwe klas 
08/05/2017	  
15/05/2017	  
22/05/2017	  
29/05/2017	  
13/06/2017	  
20/06/2017	  
26/06/2017	  

18	  cm	  
30	  cm	  
46	  cm	  
55	  cm	  
70	  cm	  
95	  cm	  
1	  m	  20	  cm	  
	  

8	  cm	  
19	  cm	  
30	  cm	  
41	  cm	  
80	  cm	  
1	  m	  18	  cm	  
1	  m	  40	  cm	  

6	  cm	  
16	  cm	  
28	  cm	  
48	  cm	  
75	  cm	  
89	  cm	  
1	  m	  6	  cm	  

12	  cm	  
19	  cm	  
36	  cm	  
59	  cm	  
1	  m	  21	  cm	  
1	  m	  46	  cm	  
1	  m	  60	  cm	  

16	  cm	  
26	  cm	  
40	  cm	  
54	  cm	  
79	  cm	  
97	  cm	  
1	  m	  10	  cm	  

 

	  



	  taalcaravan	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

In	  de	  ochtend	  van	  9	  juni	  kwamen	  alle	  5-‐jarigen	  met	  hun	  ouders	  samen	  op	  het	  station	  van	  Zolder.	  Want	  
hier	  startte	  het	  avontuur!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
’s	  Morgens	  vroeg	  om	  8u24	  namen	  we	  samen	  de	  trein	  richting	  Antwerpen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nee,	  mama’s	  en	  papa’s,	  	  we	  gingen	  niet	  shoppen	  en	  leuke	  dingen	  voor	  jullie	  kopen.	  We	  gingen	  naar	  de	  
“Zoo	  van	  Antwerpen”!	  	  

Toen	  we	  aankwamen	  regende	  het	  nog	  een	  klein	  beetje,	  dus	  gingen	  we	  even	  schuilen	  en	  onze	  lekkere	  
koek	  opeten.	  Wat	  een	  uitzicht	  hadden	  we	  hier,	  we	  aten	  onze	  koek	  gewoon	  langs	  de	  woonplaats	  van	  de	  
flamingo’s.	  	  

Hierna	  kwamen	  onze	  gidsen	  ons	  halen	  om	  ons	  rond	  te	  leiden	  in	  de	  zoo	  en	  ze	  brachten	  ook	  nog	  eens	  
het	  zonnetje	  met	  zich	  mee.	  Wat	  een	  geluk!	  

De	  oranje	  klas	  ging	  met	  hun	  gids	  mee	  en	  wij	  de	  groene	  met	  de	  onze.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
De	  gids	  en	  Olaf	  de	  giraf	  brachten	  ons	  eerst	  naar	  de	  pinguïns	  van	  de	  Zuidpool.	  Daarna	  was	  het	  de	  beurt	  
aan	  de	  gorilla’s.	  Die	  waren	  lekker	  aan	  het	  luieren	  en	  aan	  het	  genieten	  van	  hun	  snoepje.	  Hierna	  was	  het	  
de	  beurt	  aan	  de	  nijlpaarden.	  Wat	  een	  bek	  hebben	  die!	  De	  olifanten	  die	  we	  na	  de	  nijlpaarden	  zagen	  
waren	  elkaar	  een	  beetje	  aan	  het	  plagen	  en	  de	  leeuwen	  waren	  aan	  het	  slapen.	  De	  zeeleeuwen	  
daarentegen	  waren	  genietend	  aan	  het	  zwemmen.	  	  

Ah,	  daar	  is	  de	  oranje	  klas	  terug.	  Op	  tijd	  voor	  de	  lunch	  en	  de	  zeehondenshow.	  Wat	  kunnen	  die	  
zeehonden	  toch	  mooie	  kunstjes	  uitvoeren:	  dansen,	  klappen,	  voetbal,	  …	  .	  

Na	  de	  zeehondenshow	  gingen	  we	  op	  weg	  naar	  de	  dieren	  die	  we	  nog	  niet	  gezien	  hadden	  .	  De	  leeuwen,	  
kamelen,	  reptielen,	  vissen,	  pinguïns	  van	  de	  Noordpool,	  kangoeroes,	  giraffen	  zagen	  we	  op	  onze	  tocht	  
door	  de	  zoo	  en	  als	  laatste	  gingen	  we	  	  naar	  de	  vlindertuin.	  	  Ssst	  !	  Hier	  moesten	  we	  stil	  en	  voorzichtig	  
zijn.	  De	  vlinders	  vlogen	  rustig	  door	  de	  tuin	  vlak	  langs	  ons	  af.	  Hun	  mooie	  kleuren	  vrolijkten	  de	  tuin	  
helemaal	  op.	  	  

Spijtig	  genoeg	  was	  het	  daarna	  tijd	  om	  onze	  trein	  te	  halen	  en	  terug	  naar	  huis	  te	  gaan.	  Nog	  een	  rustige	  
treinrit	  naar	  huis	  terwijl	  we	  even	  onze	  ogen	  sloten	  en	  sommigen	  een	  welverdiend	  dutje	  deden.	  

	  	  	  	  	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	   	  	   	  
	  

	  	  	  	  	   	  	   	  
	  
	  

Tweeëntwintig	  kleine	  kleuters	  die	  zochten	  naar	  een	  vis	  
Dat	  is	  goed	  zeiden	  de	  juffen,	  wij	  gaan	  wel	  mee	  

We	  zochten	  in	  de	  lucht,	  op	  de	  straat	  en	  in	  de	  wei	  
Maar	  ze	  zaten	  in	  een	  vijver	  

En	  daar	  deden	  ze	  blub,	  blub,	  blub,	  blub,….	  
Omdat	  we	  in	  de	  blauwe	  klas	  een	  hele	  week	  rond	  vissen	  gingen	  werken,	  begonnen	  we	  met	  
een	  zoektocht	  naar	  echte	  vissen.	  	  
Ze	  vlogen	  niet	  in	  de	  lucht,	  ze	  stonden	  niet	  op	  straat,	  ze	  zaten	  niet	  in	  de	  wei,…	  Uiteindelijk	  
vonden	  we	  een	  vijver.	  Zitten	  daar	  misschien	  vissen	  in?	  Eendjes	  alleszins	  wel.	  De	  vissen	  
waren	  niet	  te	  zien.	  Dan	  maar	  weer	  verder.	  En	  jawel	  hoor,	  in	  een	  klein	  vijvertje	  hadden	  we	  
echte	  grote	  vissen	  gezien.	  	  
Onderweg	  kwamen	  nog	  andere	  dieren	  tegen:	  schapen	  met	  hun	  lammetjes,	  een	  pony,	  
eenden,	  kippen,…	  	  
Terug	  in	  de	  klas	  hadden	  we	  een	  eigen	  visvijver	  gemaakt.	  	  Iedereen	  wilde	  wel	  vissen	  
vangen	  in	  de	  vijver.	  Omdat	  de	  vijver	  te	  klein	  was	  hadden	  we	  in	  de	  bouwhoek	  dan	  maar	  
een	  grote	  vijver	  gemaakt	  waar	  de	  kleuters	  zelf	  een	  vis	  konden	  zijn.	  	  
Vissen	  prikken,	  kleien,	  schilderen,…	  Alles	  kwam	  wel	  aan	  bod.	  	  Het	  was	  echt	  een	  topweek!	  
	  

	  

Babynieuws!!! 
 
Hafsa, uit de klas van juf Ria, is op 20 juni grote zus geworden van Fatima 
Zehra. Onze gelukwensen aan de hele familie!  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	   Het	  mooie	  weer	  zorgt	  ervoor	  dat	  onze	  moestuin	  met	  een	  sneltrein	  heel	  wat	  vruchten	  
opgeleverd	  heeft.	  
We	  hebben	  bij	  de	  picknick	  al	  heel	  wat	  kunnen	  gebruiken,	  maar	  ook	  daarbuiten	  is	  het	  
nodig	  dat	  hier	  lustig	  van	  wordt	  gesmuld.	  
Omdat	  we	  ook	  heel	  wat	  eitjes	  van	  de	  kippen	  hadden,	  hebben	  we	  met	  de	  groene	  klas	  een	  
lekkere	  boerenomelet	  gebakken	  met	  groentjes	  uit	  de	  tuin.	  Eerst	  gingen	  we	  pijpajuintjes,	  
sla	  en	  spinazie	  plukken,	  daarna	  wassen	  en	  bakken	  in	  de	  pan.	  
Dat	  smaakte	  heerlijk	  met	  een	  eitje	  erbij	  en	  sommige	  lusten	  er	  ook	  nog	  wel	  een	  boterham	  
bij.	  
Het	  was	  overheerlijk!	  We	  hebben	  goed	  gesmuld!	  	  
De	  kleuters	  van	  de	  groene	  klas.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

Schoolreglement… 

Voor het schooljaar 2017-2018 willen we u graag informeren over enkele 
aanpassingen: 

Vanaf 1 september 2017 zal de school geen drankjes (melk, chocomelk, fristi, water) 
meer verkopen in de eetzaal.  Wij willen u vragen om uw kleuter alleen water mee te 
geven in een hersluitbaar flesje of drinkbus.  

Kleuters kunnen ’s middags enkel afgehaald (12.15) en gebracht (vanaf 13.10) worden 
via de grote poort. Om veiligheidsredenen willen wij het poortje achteraan zo veel 
mogelijk gesloten houden. 

Is het nodig dat uw kleuter tijdens de schooluren een dokter, logopedist,… 
consulteert, gelieve dan rekening te houden met de speeltijdmomenten om uw zoon of 
dochter te brengen of af te halen.                                   
Afhalen of brengen kan tussen:  

• 10.20 en 10.35 
• 13.10 en 13.25 
• 14.15 en 14.30 



DATA OM TE ONTHOUDEN!!! 
 
 

Schooljaar 2017-2018 
 
Eerste schooldag: 
Vrijdag 1 september 2017 
 
Verlofdagen: 
Woensdag 6 december 2017 
Woensdag 3 maart 2018 
Maandag 30 april 2018 
 
Pedagogische studiedagen: 
Maandag 9 oktober 2017 
Woensdag 24 januari 2018 
 
Eetdag:  
Zondag 22 oktober 2017 
 
Schoolfeest: 
Zondag 3 juni 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praatcafé: 
 

Vrijdag 1 september vanaf 8.45 
Iedereen welkom voor een drankje en een babbel! 

 
 
	  

	  

OPEN-KLAS-DAG 

Dinsdag 29 augustus 

Van 16.00 tot 18.00 

Kom kennismaken met de nieuwe juf ! 
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