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Beste ouders en lezers van Pagadderke 

De kleuters en hun juffen zijn de afgelopen weken weer druk aan het werk 
geweest: er zijn speluurtjes geweest, de kinderen hebben gedanst en gezongen 
voor de oma’s en opa’s, er werd voorgelezen door ouders en grootouders en de 
jongens en meisjes van het 6de leerjaar, de Sint is op bezoek geweest en ook de 
voorbereidingen voor de feestdagen zijn volop aan de gang!                             
Het einde van 2017 nadert nu met rasse schreden! We sluiten weer een jaar af. 
Een jaar van samen hard werken, van genieten, van momenten van vreugde en ook 
wel verdriet en zorgen. Een jaar van samen met de kleuters op weg te gaan in hun 
ontdekking van de wondere wereld …                                                                  
Het was een goed jaar!  

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2018! 

De kleuterleidsters en juf Ann                                                                                                                                                                              

 

	  	  	  	  	   	  



	  
Toeleven	  naar	  de	  komst	  van	  Sinterklaas	  
	  
“Wanneer	  komt	  de	  Sint?”	  “Hoeveel	  keer	  slapen	  tot	  de	  Sint	  komt	  in	  onze	  klas?”.	  Deze	  vragen	  
horen	  we	  elke	  dag	  enkele	  keren.	  De	  kleuters	  kijken	  er	  vol	  spanning	  naar	  uit	  om	  de	  Sint	  en	  
de	  Zwarte	  Pieten	  te	  verwelkomen	  in	  de	  klas.	  Tot	  dan	  kunnen	  ze	  zingen	  en	  dansen	  op	  
Sinterklaasliedjes	  samen	  met	  juffrouw	  Joyce.	  Ook	  kunnen	  ze	  zelf	  Sinterklaas	  en	  Zwarte	  Piet	  
spelen	  in	  de	  huishoek	  en	  rijden	  op	  het	  paard	  ‘Slecht	  Weer	  Vandaag’.	  Ze	  hebben	  mooie	  
Pietenmutsen	  gemaakt	  en	  een	  grote	  stoel	  versierd.	  Kortom,	  wij	  zijn	  er	  helemaal	  klaar	  voor!	  	  
	  
Groetjes	  uit	  de	  paarse	  uilenklas!	  
	  

Bebat	  –	  inzamelwedstrijd	  

Enige	  tijd	  geleden	  vroegen	  we	  om	  ons	  zo	  veel	  mogelijk	  lege	  batterijen	  te	  bezorgen.	  Doel	  
hiervan	  was	  een	  wedstrijd	  met	  als	  hoofdprijs	  een	  concert	  van	  K3.	  Helaas,	  onze	  school	  is	  niet	  
in	  de	  prijzen	  gevallen!	  Wel	  is	  ons	  puntensaldo	  gestegen	  en	  hiermee	  kunnen	  we	  weer	  wat	  
leuk	  schoolmateriaal	  aanschaffen!	  Bedankt	  hiervoor!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Lege	  batterijen	  en	  inktpatronen	  kunnen	  het	  hele	  jaar	  door	  op	  school	  binnengebracht	  worden!)	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Joepie!	  We	  gaan	  naar	  de	  grote	  school!	  

Wat	  hadden	  onze	  kleuters	  er	  naar	  uitgekeken:	  een	  dag	  naar	  de	  grote	  school!	  Eindelijk	  is	  die	  dag	  
aangekomen	  en	  gaan	  we	  naar	  de	  samen-‐speel-‐dag	  in	  de	  lagere	  school.	  

Op	  dinsdag	  21	  november	  vertrokken	  we	  met	  een	  klein	  hartje.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  
Toen	  we	  aankwamen	  werden	  we	  al	  opgewacht	  door	  de	  kinderen	  en	  de	  juffen	  van	  het	  eerste	  
leerjaar.	  We	  werden	  direct	  in	  groepen	  verdeeld	  en	  konden	  eraan	  beginnen.	  Spannend	  was	  het	  om	  
kennis	  te	  maken	  met	  de	  juffen	  van	  het	  eerste	  leerjaar	  en	  met	  de	  speelplaats	  waar	  we	  volgend	  jaar	  
gaan	  spelen.	  Enkele	  kleuters	  waren	  blij	  hun	  zus	  of	  broer	  bij	  hen	  op	  de	  speelplaats	  te	  zien	  en	  ook	  in	  
de	  groep	  waar	  we	  in	  verdeeld	  waren.	  

Het	  was	  een	  hele	  fijne	  dag	  en	  we	  verheugen	  ons	  al	  op	  de	  volgende	  keer!	  

	  	   	   	  

	  	   	   	  

	  

Inschrijvingen 

Scholen zijn verplicht een inschrijfperiode te organiseren voor broers en 
zussen. Dit betekent dat	  ouders, die een kindje hebben dat geboren is in 2016 
en al een broer of zus aan onze scholen ( Vrije Kleuterschool Pagadder of de 
Vrije Lagere School Berkenbos) hebben ingeschreven, hun kind kunnen 
inschrijven tussen maandag 19 februari 2018 en vrijdag 2 maart 2018. 

Om in te schrijven heb je de SIS-kaart of een identiteitskaart van je kind 
nodig.             
(Zie ook: www.kleuterschoolpagadder.info  of www.naarschoolinheusdenzolder.be ) 



 Voorleesweek :  

Hallo, wij zijn Matina en Floor van het 6de lj uit VLS Berkenbos.  
Wij zijn op 16 november gaan voorlezen voor jullie kleuters.  
We deden ook een leuk spelletje met de kleuters, ze vonden het supertof.  
We zouden het graag nog eens doen. Wij hebben voorgelezen in het klasje van juf Ria. 
Daarna mochten de kleuters voelen in voeldozen of/en  ruiken aan de geurdozen. 
De rest van het 6de heeft ook heel leuke activiteiten gedaan met de kleuters uit de andere klassen.  
De juffen vonden het knap wat we allemaal hadden voorbereid. 

Dankjewel dat we dit hebben mogen doen. !!! 

   

	  

Dank	  aan	  al	  de	  jongens	  en	  meisjes	  
van	  het	  6de	  lj.	  De	  kleuters	  vonden	  
het	  reuze	  tof!	  

Het	  was	  weer	  zover,	  de	  voorleesweek	  kwam	  eraan	  en	  inschrijvingsbriefjes	  werden	  mee	  gegeven	  
in	  de	  schooltas.	  Ik	  vroeg	  aan	  Leandro	  of	  hij	  het	  leuk	  zou	  vinden	  als	  ik	  zou	  komen	  voorlezen	  in	  zijn	  
klas.	  Ja	  hoor,	  hij	  was	  meer	  dan	  enthousiast!	  
Maar	  de	  voorleesboekjes	  die	  thuis	  lagen,	  waren	  al	  lang	  niet	  meer	  spannend,	  dus	  planden	  wij	  een	  
bezoekje	  aan	  de	  bib	  om	  een	  leuk	  verhaaltje	  uit	  te	  zoeken.	  En	  zo	  kwamen	  we	  met	  een	  volle	  tas	  
met	  boekjes	  thuis,	  waar	  we	  begonnen	  te	  lezen.	  Sommige	  boekjes	  werden	  meteen	  uitgesloten	  
want	  het	  verhaaltje	  duurde	  niet	  lang	  genoeg	  volgens	  Leandro.	  Nu	  dat	  het	  grootouderfeest	  net	  
achter	  de	  rug	  was,	  leek	  het	  ons	  een	  goed	  idee	  om	  het	  boekje	  uit	  te	  kiezen	  dat	  over	  een	  
schoolvoorstelling	  ging.	  
Eindelijk	  brak	  de	  dag	  aan	  dat	  het	  mijn	  beurt	  was,	  Leandro	  had	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
lang	  naar	  uitgekeken.	  Fier	  wandelde	  hij	  de	  schoolpoort	  binnen	  met	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
zijn	  boekje.	  De	  bel	  ging,	  en	  ook	  ik	  mocht	  mee	  in	  de	  rij	  staan,	  want	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
we	  zouden	  de	  schooldag	  met	  het	  verhaaltje	  beginnen.	  
Alle	  kinderen	  luisteren	  aandachtig	  mee	  tot	  het	  boekje	  uit	  was.	  Op	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vraag	  of	  het	  een	  leuk	  verhaaltje	  was,	  antwoordden	  ze	  in	  koor	  "ja".	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Oef,	  we	  hadden	  goed	  gekozen.	  
Ik	  vind	  het	  een	  tof	  initiatief	  van	  de	  school	  dat	  er	  aan	  de	  voorleesweek	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
wordt	  deelgenomen,	  want	  voorlezen	  brengt	  de	  kinderen	  zoveel	  bij!	  
	  
Romina,	  mama	  van	  Leandro	  en	  Alessia	  
	  

	  

	  



	  
	  
	  
	  
Ik	  kan	  vliegen,	  ik	  kan	  springen	  en	  nog	  duizend	  andere	  dingen	  
Heb	  ik	  dat	  nog	  niet	  verteld?	  Ik	  ben	  een	  echte	  superheld!	  
	  
	  
In	  de	  gele	  klas	  waren	  ze	  echte	  superhelden.	  Vliegen	  over	  daken,	  springen	  over	  
bergen,…	  We	  klauterden	  en	  kropen	  door	  de	  hele	  klas.	  	  
Maar	  hoe	  kunnen	  we	  zelf	  een	  echte	  superheld	  zijn?	  Al	  snel	  kwamen	  we	  erachter	  
dat	  als	  we	  gewoon	  elkaar	  proberen	  te	  helpen	  en	  goed	  te	  doen	  voor	  elkaar,	  we	  
ook	  wel	  echte	  superhelden	  zijn.	  	  
Ook	  onze	  mama’s	  en	  papa’s,	  broers,	  zussen,	  juffen,	  oma’s	  en	  opa’s,…	  zijn	  
superhelden.	  Hoe	  goed	  zij	  wel	  niet	  voor	  ons	  zorgen…	  Wat	  is	  het	  fijn	  om	  zo	  een	  
superhelden	  rond	  ons	  te	  hebben.	  	  
We	  hadden	  ontdekt	  dat	  superhelden	  echt	  wel	  stoer	  zijn,	  maar	  soms	  kunnen	  ze	  
ook	  wel	  eens	  bang	  zijn.	  Dat	  is	  helemaal	  niet	  erg.	  Zelf	  hebben	  we	  ook	  wel	  eens	  
ergens	  schrik	  van,	  zelfs	  de	  juf	  J	  	  
Als	  afsluiting	  kwamen	  supersint	  en	  superpiet	  binnen	  en	  konden	  we	  verder	  met	  
een	  nieuwe,	  spannende	  week!	  
	  

	  	  	  	  	   	  

Jaarthema 
 
Einde vorig schooljaar werd er met de kleuterleidsters                                    
beslist om het schooljaar 2017-2018 te werken rond een                           
jaarthema: ’Pagadder in Wonderland’. 
Aan de kleuters werd gevraagd om op 1 september een                                   
sleutel mee te brengen. Hiermee konden ze de poort naar                  
Wonderland openen en werd de start gezet naar een schooljaar                           
vol nieuwe personages: Alice, het konijn dat steeds op de tijd let, de magische 
poes en de theepot. Elke maand komen Alice en haar vriendjes een nieuw 
personage voorstellen! In de klassen worden intussen begrippen zoals  ‘vol, leeg, 
open, toe, hoog, laag’, … geoefend. En aan de muur van de fietsenstalling krijgt 
het thema ook meer vulling. Wordt vervolgd… 

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 Sapperdepietjes! 

 De 4-jarige  kleuters van de blauwe, gele en paarse klas zijn maandag 27 november naar de bib                   
geweest.                      
 We mochten eerst allemaal de bus op. 
 In de bib zagen we het bed van Sinterklaas staan! 
 We namen allemaal mooi plaats op de stoeltjes en we keken onze ogen uit aan de piano en de  
verschillende muziekinstrumenten. 
 Plots kwam daar een vrolijke vrouw aangewandeld.  
 Zij kwam haar nieuw, zelfgeschreven liedje repeteren. 
 De kleuters mochten gelukkig blijven zitten en luisteren. 
 Maar toen kende de vrouw haar liedje niet meer. Gelukkig had ze het liedje opgeschreven. Toen ze  
ging kijken naar het liedje, ontdekte ze dat haar muzieknoten weg waren. 
 Sapperdepietjes! Wie had dat nou weer gedaan? 
 De vrouw hoopte het antwoord in het verhaaltje te vinden. En ja hoor! Na het verhaaltje wisten we  
dat het Zwarte Pieten waren geweest die de muzieknoten verstopt hadden. 
 Samen gingen we op zoek naar de muzieknoten.  
 Na enkele opdrachten en goed zoeken, hadden we alle muzieknoten gevonden. 
 De vrolijke vrouw kon haar zelfgeschreven liedje repeteren. 
 En wij? Wij mochten genieten van het mooie liedje. 
 Daarna hup de bus op en terug naar school. 
 

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  	  	  

	  

	  

Praatcafé	  

We	  nodigen	  jullie	  allemaal	  uit	  om	  op	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
maandag	  8	  januari	  2018	  vanaf	  8.40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

te	  drinken	  op	  het	  nieuwe	  jaar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Maak	  kennis	  met	  de	  ouders	  van	  de	  nieuwe	  
kleuters	  of	  kom	  gewoon	  wat	  bijpraten!	  

Welkom!!!	  

Winnaar	  zoekertje	  ‘Waar	  zit	  de	  kabouter?’	  

En	  de	  winnaar	  is…	  	  

Hannelore	  Camps!	  

Proficiat!	   	   	   	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  



	   
 

Fijn je hier weer te ZIEN! 
 

Ook dit jaar doen we weer mee met de actie ‘Helm op, Fluo top’. 
Elke kleuter die met een fluohesje naar school komt, mag een stickertje plakken op de 
klasposter. Wie met een fietshelm naar school komt, mag een extra stickertje plakken. 

Zo kunnen we weer leuke beloningen krijgen.	  Dit allemaal voor de veiligheid en de 
zichtbaarheid van onze kleuters in het verkeer! 

We hopen dat deze actie nog lang een succes zal hebben en dat we het kunnen 
volhouden tot aan de krokusvakantie. 

De kleuterleidsters en directie vinden het fijn om hun kleuters weer te ZIEN!  
 Dankjewel voor jullie medewerking! 

 

             
 

Bij de vorige actie ‘We gaan strappen voor het goede doel’, is onze school ook in de 
prijzen gevallen, nl. een mooi boekenpakket en een Octopus handpop. 

Dankzij de medewerking van jullie allemaal, door te stemmen op ons filmpje.  
DANK JULLIE WEL HIERVOOR! 

 

                     
 

Omdat onze school het voorbije schooljaar, samen met de VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) zo goed werkt aan verkeer op school, werden we ook nog eens beloond 

met een medaille “Verkeer op School”! 
Gewoon, omdat we dit samen met jullie hulp verdiend hebben!  

 
 
 

Verkeersveiligheid rond de school:     
Aan de ouders die hun auto parkeren op de parking van de tennis:  
Fijn om je auto niet meer te parkeren net voor de ingang van                                       
de tennis (zoals zichtbaar op volgende foto).                                                              
Zo hebben de kinderen die op weg zijn naar de kleuterschool of                                                  
De Droomboom een veilige doorgang! 
 
 

 

	  



	  
DATA OM TE ONTHOUDEN!!!                                                      
                                                            

                   

Datum Uur Activiteit 
 

08/01/2018 8.40 – 9.15 Praatcafé 
08/01/2018 11.15 – 12.15 Bezoek bib 5-jarigen 
09/01/2018 20.00 – 22.00 Oudercomité 
16/01/2018 13.00 – 15.00 Speluurtjes gele klas 
18/01/2018 8.45 – 10.15 Instapje + 
 10.00 - 12.00 Speluurtjes gele klas 
19/01/2018 15.30 - … 2018 in vuur en vlam 
22/01/2018 9.00 – 12.00 Medisch schooltoezicht 4-jarigen 
 15.30 - … Oudercontacten 
23/01/2018 9.00 – 12.00 Medisch schooltoezicht 4-jarigen 
 15.30 - … Oudercontacten 
24/01/2018  Pedagogische studiedag. Geen school! 
25/01/2018 15.30 - … Oudercontacten 
26/01/2018 13.00 – 15.00 Speluurtjes gele klas 
29/01/2018 10.00 – 12.00 Speluurtjes gele klas 
01/02/2018 20.00 – 22.00 Schoolraad 
05/02/2018 20.00 – 21.30 Info-avond inschrijvingen in CC Muze 
06/02/2018  Dikke-truien-dag 
 20.00 – 21.30 Info-avond ‘Ik word al groot’ 5-jarigen 
	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

 

Voor het nieuwe jaar wensen wij jullie: 
Tijd om van de kleine dingen te genieten 
Rust om stil te staan bij mooie momenten 
Sterkte om tegenslagen te overwinnen 
Vriendschap om je hart te verwarmen 
Humor om wat somber is te kleuren 
Een glimlach om elke dag mee te beginnen. 
Fijne feestdagen! 
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