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Schooljaar 2020-2021                                                              september 2020 
 

Aan alle kleuters en hun ouders ’VAN HARTE WELKOM’ aan onze school. Ook dit 
schooljaar willen we er weer een superleuk jaar, boordevol toffe activiteiten van 
maken, en dit ondanks het coronavirus! (Meer hierover verder in dit krantje.)       

 

INFO-AVONDEN 
 

Om zoveel mogelijk ouders te kunnen bereiken en tegelijkertijd ook corona-
proof te zijn, organiseren we 2 infomomenten per klas. 

Voor de rode, paarse en groenoranje klas: 

MAANDAG, 14 SEPTEMBER 

Voor de gele en blauwe klas: 

DINSDAG, 15 SEPTEMBER 

Het briefje om in te schrijven volgt!                                                                   
Wil je op de hoogte zijn van de werking en de afspraken in de klas van jouw 
kleuter? Probeer je dan hiervoor vrij te maken! 

 

 

 

  

 

Wist je dat… 

…je gedurende het hele schooljaar lege batterijen en inktpatronen kan 
binnenbrengen op school? Als school kunnen wij deze inwisselen voor 
spelmateriaal  en je bewijst de natuur er een dienst mee! 

http://www.kleuterschoolpagadder.be/
mailto:directie@vkspagadder.be


WIE DOET WAT AAN ONZE SCHOOL? 
Juf Ria: 2.5-jarigen      Juf Jolien: 3- en 4-jarigen 

Juf Stephanie: 3- en 4- jarigen  Juf Leentje: 3- en 4-jarigen 

Juf Fatma en juf Katrijn: 5-jarigen  Juf Deborah: ondersteuning 

Juf Laura: turnen + ondersteuning  Juf Kelly: ondersteuning 

Juf Hilde: zorg + ondersteuning  Meester Ruben: ICT 

Juf Annick: secretariaat   Juf Christine: kinderverzorging +          
  middagslapers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreglement… 

Vanaf 1 september 2020 is de leerplicht verlaagd van 6 jaar naar 5 jaar. Dit 
wil zeggen dat onze oudste kleuters (geboren 2015) verplicht een aantal halve 
dagen (290) moeten aanwezig zijn op school om toegelaten te worden tot het 
eerste leerjaar.                                                                                                
Zonder geldige reden (dokter, logo, toestemming directie,…) zijn wij als school 
verplicht om ‘onwettig afwezig’ door te geven.  

Oog voor Lekkers 

Wij willen een school zijn waar gezondheid belangrijk is.                         
Daarom kan je ook dit schooljaar weer inschrijven voor Oog voor Lekkers. 
Voor 6 euro krijgt je kleuter gedurende 30 weken telkens op woensdag een 
lekker stuk fruit. Inschrijven kan bij de klasjuf of op het bureel tot vrijdag 
25 september.                                                                                                      
Wil je niet inschrijven? Dat kan, maar dan moet je op woensdag een stuk fruit of 
groente van thuis meegeven! 

                

Babynieuws… 

Merve Asci uit de groenoranje klas is sinds 10 augustus grote zus van 
broertje Mahir.                                                                                                              
Juf Lien werd op 24 augustus mama van een flinke dochter: Hanna. 

Proficiat aan beide families!  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Uur  Activiteit 
15/09/2020 13.30 – 15.00 Zitdag CLB 
18/09/2020 9.00 – 15.00 Strapdag 
28/09/2020  Lokale verlofdag 
29/09/2020 13.30 – 15.00 Zitdag CLB 
06/10/2020  Kabouterwandeling 5-j 
07/10/2020  Start Oog voor Lekkers 
13/10/2020 10.30-11.45 Bib 5-j 
 13.30 – 15.00 Zitdag CLB 
16/10/2020  Schoolfotograaf 
27/10/2020 13.30 – 15.00 Zitdag CLB 
28/09/2020  Bezoek Muze 3-j kls 

(Het is mogelijk dat bepaalde activiteiten op deze kalender toch niet kunnen doorgaan, omwille   
van corona. Dat is overmacht.) 

• Herfstvakantie: van maandag 2 november tot en met zondag 8 november 
• Wapenstilstand: woensdag 11 november 
• Pedagogische studiedag: maandag 7 december 

Schooltoeslag 

De schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 wordt automatisch gestort 
via het Groeipakket. 

Enkele tips en afspraken: 

• Houd het afscheid kort. 
• Zet overal (kleding, schooltas, brooddoos,…) de naam van je kleuter 

op. Kleuters herkennen vaak hun eigen spullen niet.  
• Geef je kleuter gezonde dingen mee naar school en geen snoep. (zie 

ook schoolreglement) Geef water uitsluitend mee in afsluitbare flesjes 
of bekers. 

• Kom tijdens pauzes niet zwaaien of kijken aan de 
omheining. Kinderen begrijpen dit niet altijd en worden er alleen 
maar verdrietig van! 

• Informatie over het schoolleven, foto’s van activiteiten,… kan je nog 
steeds terugvinden op onze website www.kleuterschoolpagadder.be 
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Nog eens enkele corona-afspraken op een rijtje… 

• Kleuters brengen tussen 8.25 en 8.50. 
• Kleuters afhalen: 

1. Rode en paarse klas: 15.10 (woe 12.00) 
2. Gele en blauwe klas: 15.15 (woe 12.05) 
3. Groenoranje klas: 15.20 (woe 12.10) 

Kom niet te vroeg, beperk druktes aan de poort!                                                     
Wacht je beurt af. De juf zorgt dat je kleuter geroepen wordt.             
Grote broer of zus van de L.S. kan meekomen met de rij naar de K.S. 

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met 
corona? 

• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 
• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te 

gaan en om de huisarts te contacteren. 
• De school contacteert het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe 

lang en hoe intens  was dat contact? Dat bepaalt of het om een hoog 
risico contact of om een laag risico contact gaat. 

• Hoog risico contact = 14 dagen thuisblijven. 
• Laag risico contact = gewoon naar school gaan. 
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder 

naar school blijven gaan. 

 

De kleuterleidsters waken voortdurend over de hygiëne:  

• Regelmatig handen wassen (zowel voor de leidsters als voor de 
kleuters). 

• In contact met collega’s wordt er een mondmasker gedragen. 

 

We begrijpen dat het niet altijd even makkelijk is wat we van jullie ouders vragen. 
Maar voorlopig is de veiligheid van kleuters en personeel onze prioriteit! 


