PAGADDERKE
Tijdschrift van
Kleuterschool Pagadder
Sint-Maartenlaan 6
3550 Heusden-Zolder
011/57 26 30
www.kleuterschoolpagadder.be

directie@vkspagadder.be

Schooljaar 2018-2019

Juni 2019

Beste ouders en lezers van Pagadderke
Het schooljaar 2018-2019 loopt op zijn einde. Nog een paar dagen en de grote vakantie
begint.
Vrijdag 28 juni zullen we afscheid nemen van 29 jongens en meisjes. Ongeveer vier jaar
geleden kwamen ze, onzeker en bang, aan de hand van mama of papa, voor het eerst de
speelplaats opgestapt. Nu zijn ze klaar om een nieuwe fase in hun leven te beginnen. Met
gepaste trots nemen we dan ook afscheid en we wensen hen veel succes met de volgende
stap in hun schoolloopbaan.
Bij het einde van het schooljaar horen ook een paar oprechte woorden van dank aan
iedereen waar we op mochten en konden rekenen: de mensen van het oudercomité, van
de schoolraad, het schoolbestuur, voorleesouders en -grootouders, meespeelouders,….
Ook een grote dankjewel aan onze kleuters, groot en klein, voor de vele fijne momenten
in de klas.
Dank je wel ouders voor jullie betrokkenheid, vertrouwen en waardering.
Tot slot dankjewel aan ons hele team die ervoor probeerden te zorgen dat alle kleuters
graag naar school kwamen, zich goed konden voelen en al spelend weer veel hebben
kunnen leren.
Juf Ann

Feest in kleuterschool Pagadder
De 5-jarige kleuters en hun ouders werden verwend met een heus letterfeest. De
kleuters, verkleed als prinsen en prinsessen, gingen samen met Teddie en prinses
Gerlinde op een creatieve manier aan de slag rond taalverwerving en taalplezier.
Intussen zorgden de mama’s, papa’s en grootouders voor een heus letterbuffet. Voor
bijna elke letter van het alfabet was er wel een ingrediënt! Met vele helpende handen
stonden er al snel een heleboel hapjes klaar! En dan smullen maar!
Om af te sluiten, trakteerden de kleuters hun ouders op een versje. Ook de burgemeester
was van de partij! Hij loofde de kleuters, de mensen van Het Berenhuis en de school voor
hun inzet. Bovendien benadrukte de burgemeester nogmaals het belang van het
Nederlands voor de toekomst van elke kleuter!
Iedereen, jong en oud, genoot van deze dag.
En de beer, die zag dat het goed was!

Dit feestje is georganiseerd door Het Berenhuis, in samenwerking
met de afdeling Welzijn en gesponsord door het Agentschap Integratie & Inburgering.

Instapje +
Instapje + wordt ingericht door de vzw Kind en Taal. Eén keer in de maand komen we
op woensdag van 8.40 tot 10.20, met enkele ouders van de klas, samen voor Instapje +.
De bedoeling is om ouders activiteiten aan te bieden, die thuis kunnen gebruikt worden
om “kwaliteitsvolle tijd met hun kleuter” door te brengen. Vanuit deze activiteiten zal
er vervolgens ook “taal opgenomen” worden door de kleuter.
Dit schooljaar was het al de 3de keer dat we met Pagadder hieraan deelnamen. Ook
deze keer weer waren de aanwezige ouders het er unaniem over eens dat Instapje+
een zeer waardevol project is. Meer zelfs, de aanwezige ouders willen volgend
schooljaar blijven doorgaan met het taalaanbod!

De deelnemende mama’s en hun kleuter met hun
‘diploma’. Proficiat!

Koken in de paarse klas!
In de paarse klas zitten echte koks (en/of echte goede eters). :)
We zijn dan ook altijd blij met de eieren van onze kippen op school. Het moeilijkste
is altijd kiezen wat we gaan klaarmaken. Vaak wordt hierover gestemd en de
meerderheid beslist dan.
Zo hebben we een tijdje terug toastjes met eiersalade gemaakt. Deze eiersalade
hebben we gemaakt met kruiden uit de kruidentuin op school.
Ook hebben we al cupcakes en wraps met eitje gemaakt. Omdat deze wraps zo
goed in de smaak vielen, hebben we ze nog eens gemaakt. Deze keer hebben we
er een wrap met groenten van gemaakt.
Na het eten volgt vaak de afwas maar dat vinden sommige kleuters helemaal niet
erg om te doen. En dat vindt de juf op haar beurt dan weer niet erg! :)
Groetjes uit de paarse klas

Wijziging schoolreglement…
Snoepen
Samen met de ouders werd er beslist dat in onze school niet gesnoept wordt.
Het bederft de eetlust en is niet bevorderlijk voor de gezondheid.
Een traktatie bij verjaardagen wordt toegestaan. Jammer genoeg zien we het
steeds meer gebeuren dat de traktaties groter en duurder worden.
Wij zouden het waarderen indien je het sober en eenvoudig houdt en liefst
geen snoep meegeeft enkel nog een wafel, cake, een stuk fruit, … meegeeft, om
dit dan samen in de klas op te eten.
Indien de traktatie uit snoep of speelgoed bestaat, wordt dit terug aan de
jarige mee naar huis gegeven.

Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 september 2019 en zijn op meerdere niveaus
(leerkrachten, bestuur, afgevaardigden van ouders) goedgekeurd.

Smullen maar !
De kleuters van de rode klas waren op 8 mei gaan smullen van lekkerheden
in de eetzaal.
Hun mama’s hadden hun best gedaan om een lekker ontbijt te maken.
Nadat alles klaar was gezet op een lange tafel, kwamen de kleuters aan.
Natuurlijk werden de mama’s eerst hartelijk begroet alvorens samen met hun een lekker
bord te maken.
Een bordje vol en dan smullen maar. De kleuters genoten van het lekkere ontbijt en de
aandacht van hun mama’s.
‘

Bedankt mama’s voor het gezellige ,lekkere ontbijt.
De Pagadders van de rode klas.

Uit de kindermond… (gehoord in de rode klas)
Tijdens een zonnige lentewandeling komen
we een dikke boom tegen met frisse groene
blaadjes en met zichtbare, dikke wortels. De
juf vertelt: ‘Kijk eens wat een dikke wortel die
boom heeft!’
Enkele kleuters reageren hierop:
o Ik vind wortels lekker!
o Ik heb vandaag ook wortels
meegebracht, die zijn oranje van kleur.
o Mijn mama koopt ook wortels.

Babynieuws…
Op 17 april is Talha geboren. Hij
is het broertje van Sena
Karakelle uit de gele klas. Onze
gelukwensen aan de hele familie!

Creatieve oma…
Bea, moeke van Ruben en Merel,
voorziet ons tuintje van planten en van
dieren! Dankjewel!

Beste Pagadder lezers
We hadden in de maand mei kennis gemaakt met het thema kapper.
We mochten verschillende kappers gaan bezoeken en kijken hoe zij te werk gingen.
Na deze ervaringen waren wij klaar om zelf aan de slag te gaan en werd onze huishoek
omgetoverd in een kapperssalon.
We konden in onze eigen kapsalon elkaar een nieuw kapsel geven. Dus mama, papa,
broer of zus, laat je door jouw eigen professionele kapper een nieuwe haarstijl geven.
Lieve groeten, kleuters van de groene en oranje klas.

Babynieuws…
Mert Kurtulus uit de rode klas, is op 4 juni grote broer geworden van een lief
zusje. Zij luistert naar de naam Yeliz.
Proficiat aan de hele familie!

Schoolfeest… en de winnaar is…
De mama van Amine (blauwe klas) en Anass en Yassin (L.S) had de
lekkerste taart gebakken. Zij heeft dan ook terecht de eerste prijs
verdiend!
Margot Versele (L.S.) had bij de fotozoektocht de minste fouten en
wist dan ook nog eens de schiftingsvraag als beste te beantwoorden.
Ook zij verdient een prijs!
Bedankt aan iedereen voor zijn/haar deelname!

In de blauwe klas werd er een weekje rond het thema Vaderdag gewerkt.
We knutselden samen iets voor onze papa’s en leerden ook een mooi versje!
De papa van Amber kwam op bezoek in onze klas. Hij vertelde ons wat meer over zijn
beroep in de bouw.
We kregen heel wat materiaal te zien.
We leerden schroeven, boren, meten maar ook tegels leggen.
Om af te sluiten mochten we samen in de werk camionette
gaan zitten!
Het was een leuke en leerrijke namiddag!
De kleuters en juffen van de blauwe klas

Uit de kindermond…

(momentjes uit de rode klas)

Een kleuter in de klas laat een grote auto vallen en is verdrietig. De juf
zegt: ‘Dat is niet erg. Dat kan gebeuren!’
Even erna, laat de juf een pot verf vallen en vindt dat erg. Die kleuter komt
en zegt: ‘Dat is niet erg juf, dat kan gebeuren!’

Een andere kleuter ruimt spontaan een grote doos speelgoed op en brengt die doos
naar de berging. De juf zegt: ‘Dankjewel!’. De kleuter antwoordt: ‘Graag gedaan!’
Hoe mooi!
ik wens je
overdag veel zon
en wat schaduw in de avond
en soms wat regen
en ook wat wind
en veel stilte
en bloemen ook
maar bovenal
mensen om je heen
die van je houden

DATA OM TE ONTHOUDEN!!!
Schooljaar 2019-2020
Eerste schooldag:


Maandag, 2 september 2019

Verlofdagen:



Maandag 30 september 2019
Vrijdag 31 januari 2020

Pedagogische studiedagen:



Vrijdag 6 december 2019
Woensdag 25 maart 2020

OPEN-KLAS-DAG
Woensdag 28 augustus

Van 16.00 tot 18.00
Kom kennismaken met de nieuwe juf!
Praatcafé
Maandag 2 september vanaf 8.40.
Iedereen welkom voor een drankje en een babbel!

Oproep!!!
Om het nieuwe schooljaar (2019-2020) feestelijk te starten, willen we nu al
vragen om op maandag, 2 september je kleuter verkleed als
prins/prinses naar school te laten komen.

