
 

   

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en lezers van Pagadderke 

De eerste traantjes zijn gedroogd en alle kleuters en kleuterjuffen hebben 
zich intussen weer aan het schoolleven aangepast.                                      
Verslagen van het klasgebeuren kunnen jullie vinden in dit Pagadderke. Voor nog 
meer sfeerbeelden verwijzen we jullie door naar de foto’s op onze website: 
www.kleuterschoolpagadder.be. Veel kijkplezier!                                                
Na de herfstvakantie mogen weer 8 nieuwe kleuters starten in de rode klas. 
We hopen dat ook deze ‘Pagadderkes’ zich snel thuis zullen voelen op school!     
Nu kijken we met z’n allen uit naar de herfstvakantie: tijd om even op adem te 
komen, tijd om te griezelen met Halloween. En voor velen onder ons ook een 
periode om stil te staan bij de geliefden die ons zijn ontvallen. 

Aan iedereen een deugddoende vakantie!               
Het schoolteam 
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‘Rond’ in de paars klas 
’s Morgens stond er opeens een zak in de klas. Wat zat er in die zak? Met veel spanning 
haalden we er voorwerpen uit. Een vierkant, een driehoek en nog andere vormen maar er 
zaten toch vooral ronde materialen tussen. We besloten al snel alle ronde spullen te 
houden en de andere voorwerpen weg te doen. Hierna zochten we nog rond speelgoed van 
de klas (een appel, een ballon, een rond bordje, een rond bekertje,…). Deze spullen namen 
we mee naar onze tafel en deze hebben we getekend. Op ons blad waren er veel kleine en 
grote cirkels te zien. 
Ook hebben we gestempeld met een ballon en hebben we een gek figuur gemaakt met 
rondjes in verschillende kleuren die we zelf hebben geprikt of uitgeknipt.  
Nu zagen we overal rondjes. Tijd dus om de straat op te gaan en buiten op zoek te gaan 
naar alles wat rond is. Onze eerste poging was mislukt, de regen was er niet mee akkoord 
dat we op zoektocht gingen. :) Gelukkig kregen we een tweede kans en zijn we toen droog 
gebleven. Voor de wandeling hebben we de foto’s van de ronde voorwerpen die we gingen 
tegenkomen, besproken. Zo zagen we een zonnebloem, een ronde brievenbus, een 
verkeersbord met een rond verbodsbord en nog veel meer. Per twee kregen we een papier 
met de foto’s mee zodat we goed konden kijken. En dat hebben we ook gedaan! We 
hebben alle ronde voorwerpen van de foto’s gevonden en nog zoveel meer. We vonden 
zelfs rondjes die de juf nog niet gezien had! ;) 

Zouden er thuis ook zoveel ronde voorwerpen zijn? 
Vele groetjes van de uiltjes! 
 
 

 

 
 

  

Babynieuws… 

Aymira Can uit de paarse klas is op 8 oktober grote zus geworden!                         
Haar broertje luistert naar de naam Musa.                                                      
Proficiat aan de hele familie! 

 



 
Koala-test 

In het nieuws is er de laatste tijd veel te doen geweest rond                               
de nieuwe verplichte taaltest of taalscreening Koala. 

Wat is de Koala-test? 

• Met Koala meten we de taalvaardigheid van alle kleuters van de laatste 
kleuterklas. We meten de taalscreening af tussen 11 oktober en 30 
november. 

• We nemen de screening af op school, in een vertrouwde omgeving en door 
een vertrouwde persoon. De screening wordt afgenomen door juf Hilde en 
juf Ann. 

• De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan. 
Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de 
taalvaardigheid van alle kleuters, zodat we hen beter kunnen 
ondersteunen en het taalonderwijs op onze school nog sterker kunnen 
maken. 

• Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet voor te 
bereiden. 

• De screening bestaat uit een aantal luisteropdrachten. De afbeeldingen 
en materialen die we gebruiken zijn herkenbaar en kindvriendelijk. 

• Als je kleuter minder goed zou scoren, zullen we dat zeker op het 
volgende oudercontact bespreken. 

Tips om thuis ook aan taalvaardigheid te werken:  

• Bied Nederlandstalige tv-programma’s aan. 
• Maak er een gewoonte van om dagelijks een kwartiertje voor te lezen. 
• Speel regelmatig een gezelschapsspel. In de spelotheek kan je heel wat 

stimulerende taalspelletjes vinden. 
• Benoem de dagdagelijkse dingen zoals tanden poetsen, soep maken, tafel 

dekken, schoenen aandoen, … 

 

We vragen aan de kleuters om in de klas en op de speelplaats Nederlands te 
spreken zodat iedereen met iedereen kan communiceren. Geef hierin het goede 
voorbeeld en spreek binnen de schoolpoort uitsluitend Nederlands!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een dag kregen we een uitnodiging van de kabouters uit Limland. We mochten bij hen op bezoek 
gaan om te kijken naar hun huisjes en kennis te maken met hun grote bos. 

We maakten onze inkomkaarten en dan stapten we op de Lijnbus. Wat een beleving. We waren 
allemaal zo opgewonden dat we weer eens buiten de school op uitstap mochten gaan. 

We werden ontvangen in een grote natuurtent waar een troon stond. Zou hier de kabouterkoning 
ons gaan verwelkomen? 

Het was Jos die ons vertelde wat we allemaal gingen doen. Hij nam ons mee naar de toegangspoort 
van Limland en als ons kaartje werd gescand, zagen we al snel waar we beland waren. Overal 
stonden mooie piepkleine kabouterhuisjes en paddenstoelen. Wat waren ze mooi! 

Ondertussen vertelde Jos ons wat meer over het grote bos, de bomen, de bosdieren en de 
kabouters. Af en toe konden we ook sporten. 

Op het einde zagen we dat er veel afval lag. Als we dit zouden opruimen, mochten we op zoek naar 
de kabouterschat. Hier zaten lekkere snoepjes en kaboutersap in. Na het opsmullen keerden we 
terug naar de grote tent en wachtten we weer vol spanning op de lange Lijnbus die ons weer tot aan 
de school bracht. 

We hadden genoten van onze uitstap en dit was dan ook de aanzet om de ‘Week van het bos’ in te 
zetten. 

We leerden alles over wat er gebeurt met de bomen in de herfst. We knutselden met natuurklei 
(modderklei volgens de kleuters) bosdieren. We gingen van de herfstvruchten smullen en deden 
ook activiteiten met de weegschaal, telspelletjes en werkten rond het boek ‘Eekhoorn in de herfst’. 
De kleuters maakten hier een verteltafel van. Door het verhaal heel vaak te horen op verschillende 
manieren kennen ze het verhaal heel goed. 

Ten slotte griezelen we met Halloween de vakantie in!                                                                                   
De groen-oranje klas 
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1,2,3,4,5,6,7 
Waar is het kleine rupsje gebleven?  
De kleuters van de gele klas hebben een hele week rond het boek Rupsje nooit genoeg 
gewerkt.  
Deze rups had heel veel honger. Zo kwam er elke dag een nieuw stuk fruit aan bod. Eerst 
hadden we van appels en peren geproefd, nadien van pruimen. Ook aardbeien en 
appelsienen kwamen aan bod.  
Omdat we in de maand oktober rond rekenen werkten, was dit boekje ideaal om heel veel te 
gaan tellen. We hebben heel veel fruit geteld. Het rupsje at ook telkens meer en meer. Zelfs 
in ons liedje moesten we tellen. 
We hadden van klei zelf rupsen gerold die door stukjes fruit konden kruipen. We moesten 
meten want sommige rupsen waren te dik om door het gaatje te kruipen en dan moesten we 
nog even verder rollen.  
Op het einde van de week hadden we een proefspel gedaan: we werden geblinddoekt en 
moesten proeven van het stukje fruit dat we in ons mondje kregen. Natuurlijk konden we dit 
al heel goed. Het was wel een beetje spannend.  
 

  

                             

 

 

Uit de kindermond… 
 
Juf, zei Musab uit de groen-oranje klas, de boom is kletskop!  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Back2school : juf Ria bereidt zich voor ! 

Ø Op het nieuw schooljaar ! 

In de laatste week van de vakantie ga ik naar mijn  klas om het nieuwe schooljaar voor te 
bereiden.  
Wat moet er allemaal gebeuren voordat de eerste schoolweek kan beginnen?  
Tafels, stoelen, kasten, ontwikkelingsmaterialen, hoekinrichting. Staat het allemaal nog op de 
juiste plek?  Een nieuw schooljaar leent zich perfect om eens iets nieuws uit te proberen in je 
lokaal. Ik ga eens een kijkje nemen op de computer om inspiratie op te doen. 
Zijn de lijmpotjes en verfpotjes goed uitgewassen? Liggen er nog genoeg gekleurde papieren?  
Hebben alle potloden nog een punt? Niets is vervelender dan je met dit soort kleine dingen 
bezig te moeten houden als de kinderen in de klas zijn! Als je zorgt dat alles gebruiksklaar ligt, 
verlopen de eerste schooldagen soepeler. 
Naamkaartjes klaarmaken. En dan is het tijd om het lokaal aantrekkelijk te maken! Het is 
belangrijk om ook hier aandacht aan te besteden. Een raamschildering, een plantje, een 
kleedje, alles om het lokaal te laten leven. Al gaat het natuurlijk pas echt leven als de kinderen 
komen en je gemaakte werkjes op kunt hangen! 
 

Ø Nog even genieten van de laatste vakantiedag  
En dan de laatste vakantiedag: nog even genieten van die dag. Ik maak een uitstapje met de 
kleinkinderen met in mijn achterhoofd “nog één keer slapen en dan naar school”.  
Ook ik, als juf, ga op tijd mijn bed in. Ik probeer te slapen, maar dat lukt moeilijk. Ik overloop 
de namen van mijn kindjes: wie is dat ook weer? Hoe ziet dat vriendje eruit?  Wie gaat er ‘s 
middags naar huis? Wie blijft er slapen ? ….  
Even kijken op de wekker, pffffffff ….  ik lig nu al 3 uur in mijn bed en ik heb nog niet geslapen. 
Ik probeer dan alles te  vergeten, maar toch blijft de start van het nieuwe schooljaar in mijn 
hoofd rondspoken. Spannend voor de juf, elk jaar opnieuw!  
Wat moet er allemaal niet in het hoofdje van onze peuters (kleuters) omgaan? Naar school, 
naar de rode klas???? Alles is nieuw voor je zoon/dochter! 
Dus …. als er dan een traantje vloeit tijdens die eerste schooldagen is dat helemaal niet erg 
hoor!  
(Op de eerste schooldag laat juf Ria wel geen traantje meer, maar dit kan wel eens gebeuren 
op de laatste schooldag als ze haar lieve kapoentjes moet doorgeven aan een volgend klasje.) 
 

                                    



 
Welkom in de blauwe klas! 

De eerste twee maandjes in de blauwe klas zijn omgevlogen. Wat doen ze het allemaal goed! Na een 
tijdje viel alles op zijn plooien en ontdekten we het reilen en zeilen van de blauwe klas!      
We leerden al van alles in ons klasje. Zo zijn we gestart met ons jaarthema ‘Iedereen artiest’! Elke 
maand gaan we dus op zoek naar een verborgen talent. Zijn wij muzikaal aangelegd? Of kan iemand van 
ons misschien beter tellen? Of ….? De eerste twee maanden kwamen muziek en rekenen/wiskunde aan 
bod. Uiteraard doen wij dit heel het jaar door, maar in september en oktober stonden deze twee nets 
iets meer in de kijker! Wij zongen veel liedjes, maakten muziek met de instrumenten uit de klas, wij 
maakten zelfs een eigen instrument; een castagnet! Hoe leuk was dat! We zongen er ons liedje bij en 
oefenden veel in de klas. Toen clown Trijn terug in de school kwam, wilden we dit heel graag tonen aan 
haar. In oktober kwam de rekenprofessor; zij kon heel goed tellen. Helaas kon Trijn dit nog niet zo goed. 
Zij telde 1, 2, 5, 8,.. Gelukkig konden wij het wel en deden we het voor. Tijdens het thema ‘herfst’ 
probeerden we ook wat meer rekenbegrippen aan bod te laten komen. Zo gingen wij op zoek naar grote 
takken, lange takken, smalle takken, enz. We vonden ze allemaal. Maar eigenlijk hadden wij enkel maar 
smalle, dunne takjes nodig. Omdat wij hiermee egeltjes gingen maken. Plots kwam er een kleuter met 
een slak naar onze klas. Ieeeek, zo slijmerig! We hadden hem op een zwart papier gezet en keken wat de 
slak zou gaan doen. Zou hij snel of traag zijn? Traag natuurlijk! En slijmerig! Ook gingen we aan de slag in 
de herfstbak. We sorteerden de herfstvruchten en gingen ze ook tellen! We staken evenveel okkernoten 
in elk potje enz enz… Wat doen wij dit al goed! Zou Trijn ook al zo goed kunnen tellen? Dat gaan wij 
binnenkort ontdekken. 

Na de vakantie gaan we op zoek naar weer een nieuw talent. Wij kunnen alvast niet wachten!Fijne 
vakantie allemaal! 

    

Octopus Verkeersland 
 
Ook dit jaar maken de kleuters samen met Octopus spelenderwijs kennis met het 
verkeer. Octopus leerde hen al hoe ze zichtbaar kunnen zijn in het verkeer. Hij deed dit 
door een leuk verhaal mee te brengen. Dat verhaal ging over hem en zijn vrienden in 
het verkeer. We deden vervolgens een activiteit rond zaklampen en fluorhesjes om zo 
op een speelse manier te ontdekken hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn in het 
verkeer. We zijn ook razend benieuwd naar wat Octopus ons de volgende keren weer 
gaat leren. 

                



 Belangrijke data 

 

Datum Uur Activiteit 
08/11/2021 8.45 – 12.00 Gezinsleren, ouders 5-j kls 
11/11/2021  Geen school! Wapenstilstand 
12/11/2021  Geen school! Lokale verlofdag 
15/11/2021 8.45 – 12.00 Gezinsleren, ouders 5-j kls 
 20.00 – 22.00 Oudercomité 
18/11/2021  Schoolfotograaf 
20/11/2021  Start Grote Voorleesweek 
22/11/2021 8.45 – 12.00 Gezinsleren, ouders 5-j kls 
23/11/2021 13.30 – 15.00 CLB-contactmoment 
29/11/2021 8.45 – 12.00 Gezinsleren, ouders 5-j kls 
 13.00 – 14.00 Bib KK2, Welkom Sinterklaas 
06/12/2021 8.45 – 12.00 Gezinsleren, ouders 5-j kls 
13/12/2021 8.45 – 12.00 Gezinsleren, ouders 5-j kls 
17/12/2021 13.30 – 15.00 Samenspeeldag 5-j kls/1ste lj 
20/12/2021 8.45 – 12.00 Gezinsleren, ouders 5-j kls 
21/12/2021 13.00 - 15.00  CLB-contactmoment 
24/12/2021  Namiddag geen school, kerstvakantie 
 

 

Uit het schoolreglement… 

Nog veel te vaak zien we dat ouders geen rekening houden met het schoolreglement, vooral wat 
betreft traktaties bij verjaardagen! Wij als school willen ook niet graag kleuters teleurstellen, 
daarom nogmaals wat mag/niet mag bij het uitdelen!   

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 dat 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.  
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