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Beste ouders en lezers van Pagadderke
Weer was het geen ‘gewoon’ schooljaar. Leuke activiteiten zoals onze
speluurtjes, Instapje+, voorlezen in de klas, onze picknick,… zijn niet door
kunnen gaan. Ook de vaste schoolreizen zijn anders ingevuld. Maar met
het goocheltheater, de mobiele boerderij en enkele springkastelen is er
gezorgd voor een leuk alternatief.
We zijn ook opgelucht dat we Corona zoveel mogelijk buiten de
schoolpoort hebben kunnen houden. Dit had nooit gelukt zonder jullie
medewerking. Bedankt hiervoor!
Woensdag 30 juni, de laatste schooldag, nemen we afscheid van 33
jongens en meisjes. Zij zullen op 1 september beginnen aan een nieuw
hoofdstuk, de lagere school. We wensen hen het allerbeste voor de
toekomst!
Aan iedereen een mooie en deugddoende vakantie, samen met familie en
vrienden. Blijf gezond en tot in september!
Vanwege het hele team!

Een zonnebloem voor mama? Niet gelukt!
Vooraf :

Tijdens de paasvakantie ging ik al op zoek naar een mooi cadeautje voor moederdag.
“Mooie kleine zonnebloempjes zaaien in een klein potje zullen de kindjes wel leuk
vinden!” dacht ik. “Maar ikzelf ga het even uitproberen!”. Zo gezegd, zo gedaan.
Ik ging op zoek naar kleine potjes, potgrond en zonnepitjes. De potjes zette
ik op mijn vensterbank in de keuken zodat ik ze goed in de gaten kon houden.
Elke dag gaf ik ze een beetje water en een vriendelijke lach … maar 10 dagen
later zag ik nog steeds geen bloempjes tevoorschijn komen.
Ik begon opnieuw en zette de potjes in de serre. “Daar krijgen ze veel licht en
meer warmte!” zei ik. Regelmatig ging ik met mijn gietertje de plantjes water
geven. Na enkele dagen zag ik kuiltjes in mijn potjes. Een muis, egel of ander
dier had al de pitjes uit de potten gehaald en deze bij elkaar gelegd in een
hoekje van de serre.
Derde keer … goede keer zeggen ze toch. En dat was ook zo… maar spijtig
genoeg te laat voor moederdag!

Zonnebloemwedstrijd op school!
Een competitie tussen de verschillende klassen is spannend en brengt sfeer op
school.

Drie zonnepitten en een emmer zwarte zand kreeg elke klas van juf Ann met de
opdracht “Zorg goed voor jouw zonnebloem zodat deze de grootste wordt!”
Met mijn kleutertjes stopten we de zonnepitten in de potgrond en zetten we de
emmer op een veilige plaats in de klas. Maar wist je … dat sommige juffen de
emmer durven verstoppen of verplaatsen in de klas of verwisselen met hun eigen
emmer. Zo groeide in één klasje geen zonnebloem en werd er gespeculeerd tussen
de kleuterleidsters: ”Zou er iemand zout in mijn emmer gestrooid hebben ?”
Regelmatig komt juf Ann met de meetlat de groeispurt van de zonnebloemen in elke
klas opmeten en noteert de grootte van elke zonnebloem op een blad. En wist je …
dat de kleuterleidsters naar het resultaat spurten om te kijken of ze op kop
liggen! Te gek ! Wel leuk dat bijna elke week een ander klasje de langste

zonnebloemstengel heeft.

Zo zoeken de kleuterleidsters en kleuters naar de reden van deze wissel: in die klas

hebben de juf en de kindjes veel gelachen… of daar heeft een kindje een stukje van
zijn boterham afgegeven aan de zonnebloem… of in die klas werken de kinderen fijn
samen….
Wij kijken allemaal uit naar de laatste week van de wedstrijd wanneer de emmers
naarst elkaar worden gezet, gerangschikt van klein naar groot en alzo de winnaar
bekend wordt.
En stilletjes hoop ik dat wij zullen winnen !
De rode klas

Nog nieuws uit de rode klas…
Na een heel schooljaar druk druk met de jongste kleuters,
heeft ook Jules behoefte aan vakantie! Helemaal voorbereid
met een koffer vol vakantiekleren en voldoende gevaccineerd,
stapt hij op het vliegtuig naar Spanje!. In september zal hij dan
weer paraat zijn om mee te spelen met de nieuwe instappertjes.
Fijne vakantie, Jules!

Nederlands tijdens de vakantie…
Met de grote vakantie die eraan komt, willen we jullie enkele tips meegeven, om samen met jullie
kleuter al spelenderwijs het Nederlands te blijven oefenen:
• Blijf de hele vakantie Nederlands praten tegen je kleuter.
• Verwoord bij dagdagelijkse momenten alles wat je kleuter doet, wat jij doet…
bv. we gaan in bad, nu doe je je broek uit, we gaan eten, wat moet er op je boterham, ik
ga de was ophangen, geef jij me een wasknijper,…
• Voor de allerjongste kleuters bestaat er een app Parole (ism vzw Kind en Taal), die je op je
gsm of tablet kan installeren. Kleuters kunnen er gewoon op een plaatje duwen en horen
dan het juiste woord dat erbij hoort.
• Vertel elke dag een verhaaltje (bv. voor het slapen gaan). Vertel hetzelfde verhaal een
paar dagen achter elkaar en laat je kleuter dan samen met jou het verhaal vertellen of
laat je kleuter zelf het verhaal vertellen aan jou. Je kan voor leuke boekjes ook steeds
terecht in de Bibliotheek in Heusden.
• Speel samen een gezelschapsspel, waarbij je ook vertelt wat er gebeurt, wat je kleuter
moet doen bv. gooi jij maar met de dobbelsteen, wat staat er op het plaatje, nu ben jij
aan de beurt,…
• Als je kleuter een spel vlug beu is, kan je ook naar de spelotheek PATAPOEF om spelletjes
en speelgoed te ontlenen. Er is materiaal voor de verstandelijke, lichamelijke en
emotionele ontwikkeling van kinderen.
• Vanaf 4 jaar kan je kleuter van maandag tot vrijdag ook terecht bij speelpleinwerking Het
Heem voor veel speelplezier, van 13u00 tot 17u30. Als ouder krijg je de kans om tussen
13u00 en 13u30 jouw kind(eren) daar af te zetten, en om 13u30 begint het speelplezier in
groep. Eén dag spelen op het speelplein kost 2 euro.
• Op zoek naar een leuke activiteit voor je kleuter? Google dan even naar AAP HeusdenZolder. Afhankelijk van het aanbod, zal er een bijdrage gevraagd worden.

Juf. Hilde

Persbericht…

Vanaf volgend schooljaar taalscreening
om naar het eerste leerjaar te mogen
Volgend schooljaar moeten kindjes in de derde kleuterklas voor het eerst
een verplichte taaltest afleggen. De overheid wil daarmee kleuters met een
taalachterstand op tijd oppikken, en bijspijkeren. Een sluitende
toelatingsproef, zoals eerder op tafel lag, wordt het niet. Blijkt het taalniveau
op het einde van de kleuterschool nog steeds te laag, kan de klassenraad
wel adviseren om de overstap naar de lagere school uit te stellen. Leggen
ouders dat advies naast zich neer, dan volgt er een taalintegratietraject in het
eerste leerjaar – wél verplicht.

Overstap kleuterschool – 1ste leerjaar…
Scholen moeten vanaf nu een document ‘advies klassenraad kleuteronderwijs’
bezorgen aan de ouders van de 5-j kleuters. Indien het om een ongunstig advies gaat
(kennis Nederlands, schoolrijpheid, …), moet de reden ook geformuleerd worden.

Onze lieve vis Kliks heeft ons verlaten.
Stagiaire juf Anouk had 2 lieve visjes meegenomen naar ons klasje. We waren zo
enthousiast dat ze in ons klasje mochten blijven. Zo blij zelfs dat we leuke namen
bedachten voor deze 2 nieuwe visjes in onze klas. We hebben gekozen voor de namen
Kliks en Toeter. Leuk, elke ochtend hun begroeten, eten geven en voor ze zorgen! Maar
helaas kan het ook soms mis gaan. Onze Kliks was een beetje ziek, zo ziek dat hij helaas
gestorven is. Dit was niet zo leuk nieuws op een maandag ochtend. We besloten om Kliks
een mooi afscheid te geven. Want dit hoort er jammer genoeg ook bij. We vertelden nog
leuke verhalen over KIiks, maakten mooie tekeningen en gingen hem dan samen begraven
achter ons klasje!
We waren even verdrietig maar gelukkig konden we nog zorgen voor onze andere vis,
Toeter! We geven hem nu nog meer liefde in ons klasje!
En na regen komt gelukkig ook zonneschijn! Want de zon heeft al heel veel dagen mogen
schijnen! JOEPIE! Dat betekende dus ook waterpret. We tekenden met penselen en water
op de grond! We maakten heuse kunstwerken met spuitjes vol met water! Maar oh jee, dit
liep al heel snel uit de hand want de juf nat maken was zoveel leuker natuurlijk! ;-)
Naast de waterspelletjes maken we ook buitenklasjes! Niets zo gezond dan frisse lucht!
Verven, kleuren, tekenen, torens bouwen, of spelen op de automat! We doen dit zoveel
mogelijk buiten bij mooi weer! En wij genieten enorm! Uiteraard in de schaduw!

Wist je dat….
… volgens sommige kleuters de mensen uit China geen pannenkoeken mogen eten, want
ze hebben valse tanden!
… bij een zonsverduistering de maan een klein hapje mag eten uit de zon.
… bouwen echt wel ons ding is! Op alle mogelijke manieren.
… onze juf L.O.L. niet kende, maar nu uiteraard helemaal up-to-date is!
…wij niet graag opruimen maar met het liedje van Meester Gerd (youtube) dit dan toch
wel goed lukt ;-) (Tot grote verbazing van onze juf! )
… wij super graag naar de turnles gaan met Juf Katrijn! Elke dag turnen zouden wij super
vinden!
… wij heel goed kunnen sporten! Wij verzamelden alle voetbalstickers
tijdens de sportdag.
… wij heel goed geheimen kunnen bewaren! We maakten een dansje voor juf Katrijn voor
de dag van de turnleerkracht en we hebben heel flink kunnen zwijgen!

Groeten uit de paarse klas!

Buitenactiviteiten in de gele klas:

Eindelijk mooi weer! Daar moeten we van profiteren! Al snel werden alle banken, tafels,
stoelen, speelgoed,… naar buiten gesleurd. Eerst hadden we modder gemaakt in de kleine
zandbak, maar iedereen wilde hiermee spelen dus trokken we naar de grote zandbak. Het werd een
wedstrijdje tegen elkaar om de grootste berg te maken. Ze gingen emmertjes water halen en kijken
hoe het water van de bergen afstroomt en wegjes maakt. Uiteindelijk was er heel veel modder waar
we leuke vormen mee konden maken. We hebben ook een wandeling naar het bos gemaakt.
Hier hebben we hele grote, dunne, dikke, lange, korte,… takken gezocht. Deze hebben we
boven op een berg verzameld, en zo kregen we een hele grote hoop takken. Er zijn heel wat
sterke kleuters moeten komen helpen om die lange stokken de berg op te sleuren. Ook
hebben we heel wat nieuwe kring- en tikspelen geleerd. Nadien moesten we toch even tot
rust komen voor we aan ons middageten begonnen, want wat waren we moe van al dat lopen!
De juf had echte kleren bij en hier hadden we mannetjes van gemaakt. We combineerden twee
kledingstukken, legden deze op de grond en tekenden met krijt een hoofd, armen en benen
erbij; zo leken het net echte mannetjes! Een andere keer hebben we verf gemaakt van krijt en
hiermee geschilderd op de speelplaats. Het krijt moesten we raspen boven een potje, een
beetje water erbij en hup, we konden schilderen. Er kwam ook een waterbak bij. Eerst even
experimenteren met potjes, emmertjes, flesjes, trechters,… Nadien werd het een schuimbak
of een bak vol sponsen. Later kwam er een knikkerbaan in en konden we zien hoe het
water naar beneden liep i.p.v. de knikkers.
Dat het gewoon maar altijd mooi weer blijft! ZALIG!!!

Wedstrijd…
Heel wat kleuters konden in het Pagadderke van april
7 (8 met voorbeeld) vogelnestjes tellen.
Proficiat aan Sem, Seppe, Emir, Kaïs, Yusuf, Alicia,
Amber, Sare, Felien, Elif Naz, Alya, Zehra, Lina, Thomas
en Mert!

De Gruffalo in de paarse klas
Op een ochtend kwamen we in de klas en zagen we enkele afdrukken van een dier. Ook
lag er een brief waarop stond dat er iemand naar onze klas kwam en dat we de afdrukken
moesten volgen om te weten wie er ging komen. Op elke afdruk stond een opdracht die
we goed moesten uitvoeren om onze vriend te vinden. Zo moesten we enkele dieren
nadoen, 10 keer springen, een kringspelletje spelen en nog enkele andere opdrachten.
Uiteindelijk kwamen we bij de laatste pootafdruk waarop geschreven stond dat we in de
kast in de gang moesten kijken en wie vonden we daar… de Gruffalo!
Hij had ons al verwittigd dat sommigen bang hadden van hem maar dat dat helemaal niet
nodig was. Dus hij was van harte welkom!
We lazen een boekje van de Gruffalo en leerden ook nog de andere dieren uit het verhaal
kennen.
De dag erna zat de Gruffalo op de vensterbank maar terwijl we aan het spelen waren, was
hij opeens verdwenen! Al snel ontdekten we dat hij speciale krachten had maar gelukkig
vonden we hem terug op de verwarming.
Samen speelden we een leuk spel waarbij we moesten strijden tegen de Gruffalo en jawel
hoor, we wonnen regelmatig. :)
Voor de huishoek maakten we ook nog kronen van de verschillende dieren zodat we het
verhaal konden naspelen. En de Gruffalo? Die ging toen terug naar de kast.

Open-klas-dag
Donderdag 26 augustus
– 18.00

van 16.00
Kom kennismaken

met de klas en de juf!

Beste ouders
In het schooljaar 2019-2020 zaten jullie kleuters in de paarse, blauwe of gele klas. Tijdens dat
schooljaar stond de hele wereld plots op zijn kop door de coronapandemie. Alle schoolkinderen
moesten thuisblijven en het personeel moest via online lessen het onderwijs zo goed mogelijk
verderzetten. Het waren voor iedereen moeilijke maanden. De richtlijnen van de regering
veranderen vaak. De leerkrachten vonden het niet altijd fijn wat van hen verwacht werd: met een
mondmasker lesgeven, 1.5 m afstand bewaren, niet met 5 of meer samen koffiedrinken… We
konden heel weinig met elkaar overleggen. Gelukkig waren er de kleuters die blij waren toen ze
weer naar school mochten komen.
Dat we ook op 1 september open mochten gaan en het ganse jaar ook openbleven, was voor ons
heel fijn. Het was soms wel een spannend jaar. Even overlopen wat er anders was dan in een
‘gewoon’ schooljaar:
De juffen moesten hun mondmaskers ophouden bij de kleuters. Dat maakte het lesgeven voor
ons, de juffen, heel moeilijk. Je krijgt te weinig lucht als je veel moet praten. Maar ook voor de
kleuters is dit moeilijk, want zij zien onze mimiek niet, zien onze mond niet bewegen en horen
onze stem minder doorheen het masker.
We hebben geen uitstappen kunnen doen. In plaats van naar de wereld
toe te gaan, haalden we de wereld in onze klas.
Sem verraste ons door een ei mee te brengen, een ei van een nandoe.
Het was een ei dat 6 x groter was dan een kippenei. We hebben het
mogen zien, voelen, ruiken en proeven. Het smaakte lekker!
Tijdens de 4 seizoenen hebben we de bomen op de speelplaats kunnen observeren en zien hoe ze
in de loop van een jaar veranderen. Heerlijk toch dat we een speelplaats hebben met een stukje
bos en een verhard gedeelte waar de kleuters naar hartenlust kunnen rennen, fietsen, wandelen,
ravotten, … En we mogen onze zandbak niet vergeten… Vooral met nat zand is er zoveel te
ontdekken en experimenteren. En dan zijn er nog de kippen die door de kleuters worden verzorgd
en die ons eieren geven, waarmee we dan kunnen bakken en koken.
We hebben ook veel geleerd over afval sorteren. Sorteren kunnen we heel goed in de klas en
hopelijk thuis ook! We hebben op school een afvalvrije picknick gedaan. Hierbij een dank je wel
aan de ouders die een lekker lunchpakket voor hun kleuter hadden gemaakt.
We kunnen eigenlijk nog veel meer opsommen maar laat je kleuter ook maar eens vertellen.

Zoals altijd ging er ook dit jaar weer veel aandacht naar de voorbereiding op het eerste leerjaar.
Dat begint al vanaf de eerste dag dat je kleuter naar school komt.

De taalontwikkeling is heel belangrijk. We willen de woordenschat rijker maken door verhalen op
verschillende manieren te vertellen, door vragen te stellen over het verhaal. Helaas zijn er nog
kleuters die de Nederlandse taal niet voldoende begrijpen en het daardoor moeilijk hebben om
opdrachten uit te voeren.
De kleuters leren ook allerlei begrippen die eerder met wiskunde te maken hebben. Daarvoor worden
spelletjes gedaan; bv met dobbelstenen spelen om cijfers en hoeveelheden tot 10 aan te leren.
Puzzelen is ook belangrijk omdat kleuters verschillen leren opmerken en verbanden leggen.
De leesrichting wordt geoefend door plaatjes in de juiste volgorde te leggen.
Er wordt ook hard gewerkt om een juiste schrijfhouding aan te leren en de pengreep te oefenen.
Alles wat belangrijk is om naar het 1ste leerjaar te gaan, is door de juffen in een filmpje gezet

‘Op naar het eerste leerjaar’. Hierbij nogmaals de link: https://youtu.be/r9wCm3qw5F0

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 2021-2022 zijn dit de kleuters geboren in 2016! Zij zijn dus net als elk ander
leerplichtig kind onderworpen aan de controle op regelmatig schoolbezoek.

6 Snoepen
Een traktatie bij verjaardagen of geboortes wordt toegestaan. Jammer genoeg
zien we het steeds meer gebeuren dat de traktaties groter en duurder worden.
Wij zouden het waarderen indien je 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 afspraak is al 2 schooljaren in gebruik. Volg ze a.u.b. en beloof je kleuter niets wat
niet toegestaan is.

Data om te onthouden…

Eerste trimester
Start schooljaar
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Lokale verlofdag
Kerstvakantie

woensdag 1 september 2021
vrijdag 1 oktober 2021
maandag 1 november 2021 t/m zondag 7 november2021
donderdag 11 november 2021
vrijdag 12 november 2021
maandag 27 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Tweede trimester
Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Paasvakantie

woensdag 2 februari 2022
maandag 28 februari 2022 t/ zondag 6 maart 2022
maandag 4 april 2022 t/m maandag 19 april 2022

Derde trimester
Lokale verlofdag
O.L.H.-Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
Begin zomervakantie

maandag 2 mei 2022
donderdag 26 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
vrijdag 1 juli 2022

Babynieuws…
Lina Safranti uit de blauwe klas is
grote zus geworden. Broertje Hamza
is geboren op 20 mei 2021.
Onze gelukwensen aan mama, papa
en zus!!!

