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Beste ouders en lezers van Pagadderke 

Enkele weken geleden hebben we al eens afscheid moeten nemen, heel 
onverwacht. Nu weten we wat komen gaat. De vakantie staat voor de deur! 
Hopelijk zien we elkaar binnen 2 maanden weer terug. Kinderen zullen elkaar 
missen, maar ook het samen spelen, het samen zijn met de andere kinderen in de 
klas of op school, met de juf...                                                                         
Dinsdag 30 juni zullen we, met spijt in het hart, afscheid nemen van 33 jongens 
en meisjes die in september beginnen aan een nieuwe mijlpaal in hun leven.                                                      
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. We wensen hen veel succes met de volgende stap 
in hun schoolloopbaan!                                                                                                               
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.                                                                                     
Tot slot dankjewel aan het hele team dat probeerde ervoor te zorgen dat alle 
kleuters graag naar school kwamen, zich goed konden voelen en al spelend weer 
veel hebben kunnen leren.                                                                                                                

Juf Ann  
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Al	  de	  data/activiteiten	  voor	  2020-‐2021	  zijn	  onder	  voorbehoud!	  	  Zoals	  iedereen	  moeten	  wij	  afwachten	  hoe	  het	  
corona-‐virus	  zich	  ontwikkelt.	  Voor	  mogelijke	  aanpassingen	  in	  de	  agenda,	  organisatie,…	  raadpleeg	  regelmatig	  de	  
website	  (www.kleuterschoolpagadder.be)	  of	  mails	  van	  de	  school.	  

Oudercontacten…

We	  zijn	  ondertussen	  reeds	  enkele	  weken	  terug	  opgestart	  in	  de	  kleuterschool.	  We	  zien	  dat	  
de	  kleuters	  het	  fijn	  vinden	  om	  elkaar	  terug	  te	  zien	  en	  deugd	  beleven	  aan	  het	  terug	  samen	  
spelen	  met	  elkaar.	  De	  kleuters	  doen	  het	  goed,	  voelen	  zich	  goed	  en	  zijn	  blij	  dat	  ze	  terug	  
naar	  school	  mogen.	  Momenteel	  mogen	  we	  van	  hogerhand	  nog	  geen	  fysieke	  
oudercontacten	  organiseren.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Wie	  toch	  nog	  met	  vragen/bedenkingen	  zit,	  kan	  zelf	  contact	  opnemen	  met	  de	  school	  (0476	  
36	  26	  30	  of	  directie@vkspagadder.be)	  en	  dan	  proberen	  we,	  in	  de	  mate	  van	  het	  mogelijke,	  
tegemoet	  te	  komen	  aan	  jullie	  vraag.	  
	  

Geboortenieuws… 

12 april: Mats, broertje van Ties en 
Seppe Was.                                                           
17 april: Leyla, zusje van Mila Bagcicek.        
15 mei: Beril, zusje van Berhan Erdagoz 

Proficiat aan alle families! 

Proclamatie  oudste  kleuters…  

Ook  hier  steekt  Corona  een  stok  in  de  
wielen!  Proclamaties  met  leerlingen,  
ouders  en  leerkrachten  zijn  omwille  van  
de  corona-maatregels,  moeilijk  te  
organiseren.  Daarom  dat  we,  alleen  
met  de  juffen  en  de  kleuters,    proberen  
er  toch  een  bijzonder  moment  van  te  
maken.  Het  verslag  hiervan  (foto’s,  
film)  wordt  aan  de  ouders  van                                  
de  oudste  kleuters  bezorgd!    

	   	  

Laatste	  schooldag	  van	  2019-‐2020:	  dinsdag	  30	  juni,	  alleen	  in	  de	  voormiddag!	  (afhaaluren:	  
11.50	  voor	  rood	  en	  paars,	  12.00	  voor	  blauw	  en	  geel,	  12.10	  voor	  groen-‐oranje	  

Open-klas-dag 

Donderdag 27 augustus van          
16.00- 18.00.                                     

Kom kennismaken met de klas en de 
juf! 

Belangrijke	  data	  voor	  2020-‐2021	  

Di	  1	  september	  2020:	  eerste	  schooldag	  

Lokale	  verlofdagen:	   	   	   	   	  

• Ma	  28/09/2020	   	   	  
• Vr	  30/04/2021	  	   	  

Pedagogische	  studiedagen:	  

• Ma	  07/12/2020	  
• Woe	  03/02/2021	   	   	  

	  

	  



 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Uit het schoolreglement… 

3 Afwezigheden 
 
Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. 
Je kleuter is dus leerplichtig op 1 september van het jaar dat hij/zij            
5 jaar wordt en dus wettelijk verplicht om les te volgen. (Voor 2020-2021 
zijn dit de kleuters geboren in 2015). Zij zijn dus net als elk ander 
leerplichtig kind onderworpen aan de controle op regelmatig schoolbezoek.  
Voor leerplichtige kinderen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds. 
 
Voor de leerplichtige kleuters: 

• Als je kind ziek is, verwittig dan de school zo snel mogelijk. Zorg voor 
een schriftelijke verantwoording als je kind weer naar school gaat. 

• Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen, 
volstaat een briefje van de ouders. 

In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig: 
• Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is (bv 

vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = medisch attest). 
• Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in 

hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte afwezig was met een 
verklaring van de ouders. 

 
5-jarige kleuters moeten in het schooljaar 2020-2021 minstens 290 halve 
dagen aanwezig zijn geweest, om toegelaten te worden tot het gewoon lager 
onderwijs in het schooljaar 2021-2022. De klassenraad van het lager 
onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die niet voldoende 
aanwezig waren. 
 

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!	  	  

	  

Wedstrijd…	  

Heel	  wat	  kleuters	  konden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
in	  het	  Pagadderke	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
februari	  10	  clowns	  tellen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Het	  lot	  heeft	  Masal	  uit	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
paarse	  klas	  gekozen	  als	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
winnaar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Proficiat!	   	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

Buiten spelen… 

Buiten spelen met kleuters is leuk en het is belangrijk omdat het zoveel 
andere kansen tot ontdekken biedt: de natuur, andere omgeving,… maar ook 
omwille van het spontane. Ook onze kleuters genieten ervan! 

	  

	  

	  

	  

Uit	  de	  kindermond…	  

Een	  kleuter	  uit	  de	  groen-‐oranje	  klas	  zegt:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Juf,	  jij	  hebt	  een	  mooi	  kleed!	  Precies	  zoals	  de	  dokter	  zijn	  kleed	  (=	  doktersjas)!	  


