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Beste ouders en lezers van Pagadderke
Het waren niet de gemakkelijkste tijden! Omwille van Corona hebben we een
aantal activiteiten moeten annuleren. Toch hebben alle leerkrachten hun
uiterste best gedaan om elke dag te zorgen voor voldoende uitdaging voor al
onze kleuters. Ook het bezoek van Sinterklaas verliep niet zoals anders,
toch kunnen we zeggen dat iedereen ervan genoten heeft. Verslagen van
leuke activiteiten zijn te lezen in dit Pagadderke en voor mooie beelden
verwijzen we jullie naar onze website: www.kleuterschoolpagadder.be.
Verder wensen we iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond
2021!

De kleuterleidsters en
juf Ann

Een kijkje in de paarse klas
Wat doen we eigenlijk hele dagen in de klas? Sommige kleuters vertellen thuis heel veel,
anderen zijn eerder gesloten waardoor het lijkt alsof we niet veel doen. We ‘spelen’ alleen
maar. Fout gedacht! Voor velen lijkt het maar gewoon ‘spelen’ met wat blokjes en wat
speelgoed maar dat is het helemaal niet! Integendeel!
Achter elke activiteit, speelgoed en aanpak schuilt een bepaald doel.
Enkele voorbeelden:
-Gekleurde blokken: de kleuters bouwen hoge en lage torens. Ze kijken vaak naar elkaar en
dagen elkaar uit om de hoogste toren te maken. Ook werken ze vaak samen! Ze gaan zo
vergelijken en meten. Ook bouwen ze vaak huizen waar ze dan een rollenspel mee spelen met
enkele poppetjes of mannetjes die ze nemen uit een andere doos.
Ook liggen er foto’s en plannetjes van constructies die de kleuters kunnen nabouwen. Hiervoor
gaan ze tellen en rekening houden met de kleuren van de blokken.
-Verkleedkleren en een winkel in de huishoek (zie foto): ook hier leren ze spelenderwijze
enorm veel bij. Door zich te verkleden kruipen ze in een rolletje waardoor ze automatisch met
anderen gaan praten. Ze doen de personen die ze uitbeelden na. In de winkel gaan ze het spel
van mama en papa nadoen. De verkopers gaan bedenken wat ze gaan verkopen, gaan de
prijzen bepalen en praten met de ‘kopers’. De kopers gaan kiezen en zeggen wat ze nodig
hebben. Ze gaan afrekenen en dus tellen. Sommigen lezen zo ook al de cijfers.
-Verhaal navertellen (zie foto): ik heb in de klas een verhaal voorgelezen over ‘Fien en Milo’. Dit
heb ik met een boek gedaan, al tekenend en ook met een verteltafel. Met de verteltafel wordt
het verhaal nagespeeld met de figuren en enkele attributen. In dit geval zijn dit enkele plantjes,
kleine kerstballen, slingers en een piek. Hierna mochten de kleuters het verhaal naspelen.
Sommigen vertelden het verhaal exact na en anderen gebruikten hun fantasie en verzonnen er
iets bij.
Zo zie je dat er soms veel meer achter zit dan we zelf denken. De kleuters brengen vaak ook
nieuwe spelideeën aan waar ik zelf niet aan gedacht heb!
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Nog een tip voor als uw zoon/dochter niet veel zegt over wat hij/zij doet in de klas: samen de
foto’s bekijken op de website van de klas. Vaak vertellen ze dan veel meer. Succes!
Uit de kindermond:
Ik had een klein wondje in mijn nek. Een kleuter keek ernaar en zei:
‘Juf, jij hebt hier een waterpok.’ : )
Vele groetjes uit de paarse klas!

Dino’s …
De oudste kleuters hebben over de dino’s geleerd. Wraaw, wat een
fantastische week was dat!
Toen ze maandag na het verlof binnenkwamen, hadden de oudste
kleuters bezoek in de klas. Er stonden 5 dino’s.
We hadden een Brachiosaurus, een Stegosaurus, een Triceratops,
een Tyrannosaurus Rex en een Velociraptor op bezoek. Gelukkig waren
ze niet zo groot als de echte dino’s.
We mochten ook een babydino verwelkomen in onze klas.
Hij is in onze klas aangekomen in een ei en we hebben hem laten
uitkomen door hem in het water te leggen.
OEI, onze dino’s hebben zich verstopt op de speelplaats! Gelukkig hadden ze ons een plan
van waar ze zaten, achtergelaten.
Elke dino had zijn eigen plan gemaakt, dus werden de kleuters verdeeld in groepen. Elke
groep ging met een plan op pad om één dino te zoeken. De kleuters hadden het plan goed
gelezen en hadden de dino’s dus ook snel teruggevonden.
We leerden ook dat de dino’s uitgestorven zijn door een meteoor en de uitbarstingen van
de vulkanen.
Natuurlijk moesten we dan ook een vulkaan namaken. Dat deden we aan de hand van een
experiment met cola en mento’s. De eerste poging ging niet zoals verwacht; dus deden we
maar een tweede poging. Deze ging veel beter, dus deden we er nog een.
Lieve ouders, als jullie ook een proefje willen doen met je kleuter kunnen jullie inspiratie
vinden op de volgende site: https://www.proefjes.nl/proefjes.php

Prijsvraag…
Zoek Rudolf, het rendier.
Tel hoeveel maal je Rudolf (deze NIET meegerekend) in dit Pagadderke kan vinden.

Een middagdutje doet wonderen.
Wist je dat ….
…. een kleuter gemiddeld 12 uur slaap nodig heeft per 24 uur.
…. naar de kleuterschool gaan vermoeiend is voor je kind.
…. sommige kleuters nood hebben aan een middagdutje.
…. onze kleuterschool een slaapklasje heeft voor kindjes die extra slaap nodig hebben tijdens
de middagpauze.
…. Juf Christine de kleinste kleuters uit de rode klas begeleidt naar dit slaapklasje.
Om 12 uur start juf Ria met opruimen in het klasje. De jongste kleuters, die
pas naar school gaan of nood hebben aan een hazenslaapje, gaan met mij
mee naar het slaapklasje.

Juf Christine zegt:

Eerst lees ik een verhaaltje voor. Daarna eten we samen onze
boterhammetjes op. Zien eten, doet eten! Als ze klaar zijn met eten, doen ze
nog een plasje op het toilet, wassen ze hun handjes en doen ze de schoenen
uit! Klaar om hun dutje te doen bij een gezellig rustig muziekje.
De eerste dagen hoor je weleens een snikje, maar na enkele dagen vallen ze
al snel in slaap. Om kwart over één worden ze wakker gemaakt om terug naar
hun klasje te gaan. Zo’n middagdutje is voor sommige kindjes voldoende om
uitgerust aan de namiddagactiviteit deel te nemen.

TIP voor de OUDERS: respecteer in het weekend zoveel mogelijk het schoolritme, dat helpt
je kind ook aan de nodige rust!

Kabouters…
Ook onze kabouters maken het gezellig voor Kerstmis. De kerstboom is versierd, er hangen
lampjes en ook de rendieren zijn van de partij. Wie goed kijkt, ziet ook dat de
zich voorzien hebben op een gure winter: ze hebben allen een wollen muts en
aangetrokken!
Met dank aan Bea Vanwijck, moeke van Ruben Trouw uit de blauwe klas.

kabouters
sjaal

Droomboom-kamp tijdens de kerstvakantie
Droomboomkamp ism Eigen Wereld
voor de kleuters van de 1ste, 2de en 3de kleuterklas
Datum:
Tijd:
Locatie:
Docent :
Prijs:

21 december tot 23 december 2020
9:00 – 15:30
De Droomboom(Sint Maartenlaan 4, 3550 Heusden-Zolder)
Jolien Vanderlinden
45 euro voor 3 dagen speelplezier

Meenemen: een lunchpakket voor ’s middags, twee tussendoortjes en een drinkbus! Mag: een
knuffel, een fopspeen, reservekleding
inschrijven via https://starter.swingit.be/s148/swingit (of via de website van
www.vzwdedroomboom.be

Om te kleuren…

Grote problemen in de gele klas: we wilden net als Klaasje een Sinterklaas worden. Maar hoe
moesten we dat doen? Al snel werd de huishoek omgetoverd tot een echt Sintkasteel. Er
kwam een troon en een bed, Sint en Piet verkleedkleren en een boek waar we echt in konden
schrijven.
Maar al snel was er een nieuw probleem, want we hadden geen pakjes om uit te delen. Dus
kwam er een inpakhoek. Hier konden de pakjespieten dozen inpakken zoals echt pakjes.
Maar hoe moesten we die in het Sintkasteel krijgen? Daarom werd er in de bouwhoek een
boot gebouwd zodat we de pakjes naar de Sint konden brengen en Sinterklaas deze aan de
kindjes kon uitdelen.
Nu hadden de kindjes weer een probleem, want ze hadden immers geen schoen om te
zetten. Dus deden we ons best om de schoenen mooi te schilderen en zo had elk vriendje
een mooie schoen om te zetten.
Ook werd er nog een schoorsteen gemaakt: eerst waren we op de speelplaats op zoek
gegaan naar echte schoorstenen zodat we goed zagen hoe deze eruit zien om na te maken.
Met een plan volgden we een weg en zo vonden we toch heel wat schoorstenen. De
schoorsteen kwam dicht bij het kasteel, maar Piet mocht niet zomaar de cadeautjes in de
schoorsteen gooien. Heel voorzichtig over het dak stappen en dan het cadeautje erin
proberen te gooien, dus zeker niet gemakkelijk.
Wat hadden we toch afgeteld tot de Sint op school zou komen. Maar op vrijdag waren we
allemaal mooi aan het spelen in de klas en plots stond hij daar zomaar aan ons raam. Oh, we
waren blij.! Nadien ons dansje en versje voor de Sint gedaan. Zo spannend! We hadden
allemaal kriebels in onze buik. ’s Avonds onze schoen in de klas gezet. Wat een lang
weekend! Maar toen we op dinsdag in de klas kwamen, gaven we onze ogen de kost! Wat
een leuke nieuwe dingen in de klas en onze mondjes zaten ook al snel vol met chocolade en
lekkere koekjes. Wat een leuke spannende tijd!
De gele klas

Verloren voorwerpen…
Regelmatig blijven er handschoenen, sjaal, mutsen, brood- of koekdozen, … achter op school. Voor al
deze spullen kan je nu terecht op de website van onze school: www.kleuterschoolpagadder.be
In het hoekje ‘verloren voorwerpen’ zullen regelmatig foto’s van verloren spullen geplaatst worden.
Herkent u iets, neem dan contact op met de school. Wat niet afgehaald wordt, bezorgen we na
enkele maanden aan een organisatie met een goed doel!

Wie zoet is krijgt lekkers!
De laatste weken van dit bijzondere jaar hebben wij het nog heel leuk gemaakt!
En goed nieuws, want er zijn ook dit jaar geen stoute kindjes, zei Sinterklaas. In de klas
zongen wij uitbundig mee met de liedjes van de Sint. We oefenden ook een dansje want hij
zou naar onze school komen. De kleuters mochten kiezen en ze kozen voor de stoere- pietenstijl! Jawel, er zit veel danstalent in de blauwe klas!
Trouwens, wisten jullie ook dat Sinterklaas op onze school bleef slapen? Hij had een brief
achtergelaten voor juf Ann waarin stond dat hij een slaapplek zocht. Wij besloten dan maar dat
hij mocht blijven slapen in de klas van Juf Hilde! Wij maakten leuke tekeningen om er voor te
zorgen dat hij een mooie kamer kreeg. Elke ochtend gingen wij een kijkje nemen aan zijn
raam om te kijken of hij nog aan het slapen was, maar helaas! Maar op vrijdag was hij er wel
echt! JOEPIE! Wat was dit een leuke dag! Op het einde van deze toffe dag mochten wij ons
bord zetten. Nu maar hopen dat we iets in de plaats kregen!
Dinsdag was het dus even spannend afwachten. Toen alle kleuters er waren, mochten wij een
kijkje gaan nemen in de klas! HOERA! Hij is ons niet vergeten, wij hebben heel veel leuke
dingen gekregen. We gingen op ontdekking en speelden de hele dag met de nieuwe blokken,
puzzels, auto’s, autobanen, superhelden, … DANKJEWEL SINTERKLAAS!
Nu dat Sinterklaas naar Spanje is, komt het einde van 2020 wel echt in zicht! De laatste 2
weken draaien nog in het teken van Kerst. De kerstboom staat, en wij maken het elke dag
supergezellig met al die mooie lichtjes! Knutselen voor onze cadeautjes en vooral nog even
genieten van elkaar want het nieuwe jaar is weer bijna daar!
Prettige feestdagen allemaal!
De blauwe klas

Antwoordformulier…
Rudolf het rendier staat ……………… keer in dit Pagadderke.
Naam:…………………………………..

Klas:………………………………………

Bezorg dit strookje zo snel mogelijk aan de juf van de klas.

Allemaal taal…
Taal is belangrijk. Aan de hand van taal communiceren we met elkaar. Voor kleuters en
leidsters is het belangrijk om elkaar te verstaan; om samen te kunnen spelen, om te
kunnen vertellen wat er scheelt en zeker ook om de opdrachten van de juf te begrijpen.
Om de taal te stimuleren, zijn we als school constant op zoek naar nieuwe ideeën. De
hoeken in de klassen worden regelmatig aangepast, prentenboeken worden regelmatig
herhaald op verschillende manieren (met boek, op de computer, met vertelschort, als
schimmenspel,…). Ook zijn we recent aangesloten bij een nieuw project ‘Bib-ber en lees’,
i.s.m. UCLL, de lokale bib en de afdeling ‘Welzijn’ van de gemeente.
Taalonderwijs stopt niet aan de schoolpoort. Het is een taak voor school en thuis.

Hoe kunnen ouders hierbij helpen?
•
•
•
•

Ga met je kind naar de bib.
Probeer elke dag een kwartier tijd te maken voor een verhaaltje.
Lees hetzelfde verhaal meerdere keren voor.
Stel vragen tijdens het voorlezen. (Wie…? Wat…? Waar...?)

Tip: In de bib zijn ook tweetalige prentenboeken aanwezig. (Ndl-Tu/ Ndl-Ita/…). Een
verhaal in twee talen beluisteren, maakt het begrijpen soms eenvoudiger.
Leuke (taal)spelletjes kan je ook op internet vinden. Ga zeker ook eens een kijkje nemen op onze website.
Daar vind je een aantal spelletjes rond Kerstmis!

Oudercontacten…
Naar goede gewoonte voorzien wij elk schooljaar in januari een aantal momenten om
samen met de juf de ontwikkelingen van uw zoon/dochter te bespreken. Omwille van
corona mogen wij momenteel alleen digitale oudercontacten organiseren.
De voorziene data zijn:
•
•
•

Ma 25/01/2021
Di 26/01/2021
Do 28/01/2021

Begin januari zal u een keuzeformulier krijgen. Hierop moet u een dag en een tijdsblok
aanduiden. Daarna krijgt u via mail een link voor het oudercontact met de exacte datum
en uur opgestuurd.
Voor meer uitleg of hulp bij het invullen, kan u altijd terecht bij juf Hilde of bij de directie.

Belangrijke data…

Datum
15/01/2021

Tijd
8.40 – 9.30
9.30 – 10.20

25/01/2021
26/01/2021
28/01/2021
01/02/2021

15.30 – 18.00
15.30 – 18.00
15.30 – 18.00

03/02/2021 8.30 – 12.00

Activiteit
Op avontuur in Piratenland 5-j kls
Op avontuur in Piratenland 5-j kls
Instapje +
Oudercontacten
Oudercontacten
Oudercontacten
Start inschrijvingen voorrang broers en
zussen
Pedagogische studiedag; geen school

Of deze activiteiten doorgaan en hoe ze georganiseerd worden, zal afhangen van de verdere
ontwikkeling van het corona-virus.

Inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022
Voor wie: kleuters geboren in 2019!
Voorrangsperiode voor broers en zussen: van 01/02/2021 t/m 12/02/2021
Voor meer info (www.kleuterschoolpagadder.be of www.naarschoolinheusdenzolder.be)

Uit het schoolreglement…
Een traktatie bij verjaardagen of geboortes wordt toegestaan. …. We zouden het
waarderen als je enkel nog een wafel, cake, een stuk fruit… meegeeft om dit dan
samen in de klas op te eten.

Voor het tussendoortje kan je een keuze maken uit:
- water
- fruit (appel, peer ...)
- een droge koek (zonder chocolade)
-groenten
- gedroogd fruit
- cornflakes
- ongezouten noten
- een boterham (geen gans pakket)
Voor ’s middags vragen we:
•
•

netjes verpakte boterhammetjes. (brooddoos)
water (in een drinkbus)

