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Beste ouders en lezers van Pagadderke
Het lijkt of de kerstperiode nog maar pas voorbij is, toch staat de
volgende vakantie al voor de deur. Zoals gebruikelijk sluiten we af met een
leuke week: gekke hoeden, gekke schoenen, gekke kleren, … Kortom, veel
plezier voor klein en groot!
Na de vakantie starten 3 kleuters in de rode klas. We hopen dat ook zij
zich snel zullen thuis voelen aan onze school.
Intussen staan er grote werken op de planning: er komt een nieuwe
afsluiting, de speelplaats heeft een opfrisbeurt nodig en de eerste
klassen worden opgeknapt. We houden jullie op de hoogte!
Voor extra informatie en foto’s verwijzen we jullie zoals steeds naar onze
website www.kleuterschoolpagadder.be .
Een deugddoende vakantie voor iedereen!
Team Pagadder

Straal licht in het donker!
Ook dit jaar deden we weer mee met de actie ‘Helm op, Fluo top’.
Elke kleuter die met een fluohesje naar school kwam, mocht een stickertje plakken op
de klasposter. Wie met een fietshelm naar school kwam, mocht een extra stickertje
plakken.
De klasposters geraakten weer goed vol! Zo kunnen we weer leuke beloningen krijgen.
Dit allemaal voor de veiligheid en de zichtbaarheid van onze kleuters in het verkeer!
Dankjewel voor jullie medewerking!
Om verkeer te sensibiliseren in de kleuterschool werken we samen met de VSV
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Door deel te nemen aan VSV-initiatieven kiezen we
ervoor om heel actief verkeers- en mobiliteitsopvoeding te geven. Elk van deze VSVinitiatieven levert de deelnemende scholen punten op. We zijn dan ook fier om jullie
mee te delen dat we hiervoor beloond werden met een kleutermedaille
“Verkeer op School”! Deze medaille hangt, samen met vorige gekregen
medailles, te pronken aan de draad van onze fietsenstalling.
Juf. Hilde

Babynieuws…

Tuana Açiksöz, is het zusje van Taha uit de gele klas. Zij werd geboren op 10 februari met een gewicht van 2.810 kg en een lengte van 48 cm.
Onze gelukwensen aan de hele familie!

Wist je dat…
… er grote renovaties op til staan in onze kleuterschool? Tijdens fase 1 zullen de paarse, de
rode en de slaapklas volledig verbouwd worden.
… Nisa Eryilmaz uit de gele klas meedoet aan Top Model Belgium Kids, een
modellenwedstrijd voor kinderen van 1 tot 14 jaar.
(www.topmodelbelgiumkids.com kandidaat nr 33)

… je nog steeds lege batterijen en inktpatronen kan binnenbrengen op het bureel?

Kom een kijkje nemen in de rode klas
In de week van 24 januari werkten we rond het thema circus in de klas.
Een dankbaar thema met heel veel mogelijkheden. Onze kleuters genoten
en de juf ook!

Het thema werd ingezet met een filmpje.
Zo maakten de kleuters kennis met
verschillende personages uit het circus:
de circusdirecteur, clowns, acrobaten,
koorddansers, een leeuw, …
Jullie kunnen dit filmpje samen thuis
bekijken op deze site:
https://www.youtube.com/watch?v=9ZMHZDZTc0

De blokkenhoek werd omgetoverd tot
een circustent. Al vlug gingen de
peuters een kijkje nemen in onze
circustent. Maar het bleef niet alleen bij
kijken: zelf circusartiest worden en
kunstjes uitvoeren. Daar keken ze naar
uit!

“Juf, kijk … een
bloem!”
Zij toverde een
mooie bloem met
een doek.

“Kijk hier, ik ben
een konijn! En ik
heb heel veel
dierenvriendjes!”
Ze speelde met
handpop olifant en
een clown en dook
in haar verhaal.

Ook in het circus
hebben ze elkaar
nodig om samen
trucjes uit te voeren.
De toverstaf rolde
over de armen van
deze artiesten.
Een goocheltruc
werd uitgevoerd.

Op een dag klopte iemand op het venster “Klop, klop,
klop….!” Het spel stopte en de kleuters vlogen naar
het raam. Een clown!! Ze nodigden de clown uit, maar
wat was dat een gekke clown.
De clown wist niet hoe hij op een stoel moest gaan
zitten. En als hij de kindjes een hand wilde geven, gaf
hij zijn voet. Hij ging ook zomaar slapen op de bank.
Hij probeerde een bal te gooien en op te vangen, maar
neen hoor… dat lukte de clown helemaal niet!
Geboeid keken de kleuters naar de gekke toeren van
de clown.
De gekke fratsen inspireerden de kleuters om zelf
trucjes uit te voeren. Leuk om te zien!

Hier zie je enkele kleuters die een
circustent aan het maken zijn. De tent
werd mooi geschilderd met waterverf
en later werden artiesten (op stickers)
in de tent gekleefd.

Regelmatig werden moeilijke woorden
herhaald aan de hand van prenten of
een verhaaltje of een liedje!

In de bouwhoek werden spectaculaire circusdecors gemaakt.
Het spelen met een circustent was mooi om te zien. De fantasie van de kinderen
werd aangewakkerd en kleine optredens waren zichtbaar. En juf Ria stimuleerde
de kleuters door hen aan te moedigen om te vertellen over hun spel.

Het was een fijne circusweek!

Tussendoor werd er een tablet bij
gehaald. Daarop gingen de kleuters
op zoek naar een circustent, een
clown, ….
Wat gaan deze vingertjes heen en
weer op deze tablet!

Meer foto’s zijn zichtbaar op de website
van de school:
www.kleuterschoolpagadder.be

De speelplaats… een wereld op zich.
VKS Pagadder wil de speelplaats vernieuwen, aangepast aan de noden van alle
kleuters. Een groene, uitdagende en een avontuurlijke speelplaats op school heeft
tal van voordelen. We dagen op deze manier de kleuters uit tot een gevarieerd
spel: klauteren, klimmen, lopen, springen en zoveel meer. Hiervoor willen we zeker
ook rekening houden met de mening van de ouders, sympathisanten, …
Binnenkort zal deze bevraging via een link beschikbaar zijn op de website van onze school
( https://www.kleuterschoolpagadder.be ).

Kijk we dansen in het rond! Welke tegenstelling is het die ik vond? Hoog of laag of
groot of klein? Welke tegenstelling zou het kunnen zijn?
De kleuters van de gele klas hebben een hele week rond tegenstellingen
gewerkt. Eerst zijn we op zoek gegaan naar grote en kleine voorwerpen in de klas.
We hebben ook gekeken wie het grootste of het kleinste was door elkaar te meten.
De volgende dag hebben we rond vol en leeg gewerkt. ‘s Morgens had de juf een
ballon in de kring, maar deze kon nog niet vliegen. De juf blies de ballon helemaal
vol, maar als ze die los liet, liep hij weer leeg. Maar goed dat we al snel wisten dat
er een knoopje in moest! Zo bleef hij vol met lucht en konden we er mee spelen.
We moesten ook flesjes water vullen tot ze helemaal vol waren en dan weer terug
leeg gieten. Nadien hebben we dit ook nog in de zandbak gedaan.
We werkten ook rond lang en kort: welke sjaal was het langste, welke was het
kortst? We hadden zelf stroken geknipt en deze van lang naar kort geplakt. Hier
maakten we onze eigen sjaals van op papier.
De juf liet ook een snelle racewagen zien, en erna hadden we op
muziekinstrumenten heel traag en heel snel gespeeld. In de kring waren we aan
het racen met onze eigen kleine auto’s om te kijken welke auto het snelst was en
welke het traagst.
We kennen nu ook een dans waar heel wat tegenstellingen aan bod komen. Deze
konden we heel goed uitbeelden. Wat was dit leuk om te doen!

Oproep…
Kleuters hebben nog regelmatig een ‘ongelukje’ tijdens de schooluren. Vaak worden de
natte/vuile kleren vervangen door kleding van de school.
Willen jullie deze schoolkleren zo snel mogelijk gewassen terug aan de juf van de klas
bezorgen? Onze voorraad is niet onuitputtelijk!

Pinguïns in de paarse klas
Juf: “Zullen we het volgende week over pinguïns hebben? Maar het sneeuwt niet...”
Kleuter: “Maar juf, deze morgen was het wel wit buiten (het had gevroren).”
Juf: “Ideaal! We gaan het hebben over pinguïns!” ;)
We zijn begonnen met enkele weetjes over deze mooie dieren. Ze leven namelijk vooral
op de Zuidpool en lijken vleugels te hebben maar ze kunnen niet vliegen. Ze hebben
deze 'flippers' om in het water te zwemmen om vis te vangen. Dit staat namelijk op hun
menu. Ook wij hebben de Zuidpool nagebootst in de klas met een zee waar we vissen
konden vangen. Op de Zuidpool is het koud, dus moesten we een muts en/of sjaal
aandoen. Brrrr.
We maakten ook kennis met Tommy, onze klaspop. Ook hij moest warme kleren
aandoen.
Tommy was een beetje ondeugend. Elke dag verdween hij uit zijn bed en moesten wij
hem zoeken in de klas. Eén keer probeerde hij te schilderen met ijs maar dit was al
gesmolten. Gelukkig hebben wij hem geholpen en hadden wij water gemengd met verf,
stokje erin gestoken en in de diepvries gezet. De dag erna konden we wèl schilderen
met ijs.
Ook hebben we Tommy eens gevonden toen hij een pinguïn wilde tekenen. Het leek
eerder op een beer, daarom hebben wij getoond hoe je best een pinguïn kon tekenen.
En ja hoor, toen lukte het wel!
Maar Tommy had ook goede ideeën. Zo had hij veel suikerklontjes meegebracht voor
ons. Na een proevertje konden we doen alsof dit écht ijs was en zo allerlei dingen
bouwen voor de pinguïns uit onze klas. We leerden hoe we iglo's en stevige huizen
konden maken met een deur en ramen in.
We hebben pinguïns leren stapelen net zoals het op de foto stond, we hebben vissen
gevangen (op kleur) en door de pinguïns laten opeten en we hebben gedanst als een
echte pinguïn. Ook weten we nu dat pinguïns eieren leggen en dat papa-pinguïn deze
warm houdt terwijl mama vissen gaat vangen. Kortom, pinguïns hebben geen geheimen
meer voor ons! :)
Groetjes van de pinguïns uit de paarse klas

Circusartiesten & vormen in de blauwe klas!
Je zal het misschien al gemerkt hebben maar we hebben weer veel leuke dingen gedaan!
Zo gingen we aan de slag met de vormen in de klas! We zochten naar een cirkel, een
vierkant en een driehoek! We waren verbaasd hoeveel vormen we tegen kwamen!
Echt overal kom je wel leuke en gekke vormen tegen! Zo merkten de kleuters op dat onze
klok rond was, en de tegels aan onze toiletjes vierkant! De houten blokken in de bouwhoek
waren driehoekig en de stickers die we mogen kleven voor onze fluo hesjes zijn ook rond!
Hoe leuk!!
Het begrip ‘rond’ hebben we extra in de kijker gezet door rond te beleven! Ballonnen zijn
rond dus deze lagen ook in de onthaalhoek om te spelen! Ook deden we een schrijfdans
activiteit en maakten we met onze beide handjes rondjes op ons papier, en dit allemaal op
muziek!
De kleuters leerden al spelend de verschillende vormen kennen door te spelen met de logifiguren, de vormen na te schilderen, vormen te overtrekken en tekenen, vormen te sorteren
op kleur en vorm en ook aan de hand van het verhaaltje van Tito de Clown! Tito was zijn
neus kwijt geraakt en ging dus opzoek naar zijn neus! In de gekke-neuzenwinkel wilde hij de
neuzen passen maar geen één neus had een ronde vorm! Gelukkig kende het verhaal een
goede afloop en had Tito zijn neus eindelijk terug gevonden! Eind goed, al goed!
Naast Tito de clown hebben we nog andere circusartiesten gezien! Een jongleur, een
stuntman, een ballerina, een acrobaat, een leeuw, enz… Het thema circus was dan ook een
groot succes!
In het circus kan je ook olifanten zien! Dat leerden we in ons liedje dat jullie wellicht al
hebben gehoord! Onze circus juf (Juf Lien) kwam in elke klas een mini workshop circus
geven! We mochten zo genieten van al deze circusattributen en konden zo verder oefenen
in de circushoek van onze klas! Op donderdag komt juf Chelsea in onze klas! Zij had
speciaal voor ons haar één-wieler meegebracht! Hé, hoe gek! We dachten dat deze fiets
stuk was! Maar hoe gek deze ook was, hij was niet stuk! Hij was echt zo! We trokken dus
naar buiten om om de beurt eens te zitten op deze één-wieler! En wat was dit lachen! Juf
Chelsea gaf zelfs een demonstratie, wat kon ze dat goed! Zij kan zo het circus in! Kortom!
Wat een knotsgekke weken hebben we weer achter de rug!
Nu even genieten van een weekje vakantie en daarna gaan we weer verder aan de slag met
het ontdekken van leuke nieuwe dingen!

In 2022 vlogen de oudste kleuters de ruimte in.
We gingen samen met Paxi langs de planeten in ons zonnestelsel.
(https://m.youtube.com/watch?v=4lSQE8LCDiU&cbrd=1)

Wisten jullie dat er in ons zonnestelsel 8 planeten zijn? Wij wonen op de vierde planeet
van de zon, de aarde.
Op onze ontdekking in de ruimte zijn wij verschillende dingen te weten gekomen over
de verschillende planeten.
Alle planeten draaien rond de zon. En de manen draaien rond hun planeet. De aarde
heeft maar één maan, maar de planeet Jupiter heeft maar liefst 79 manen.
De planeet die het dichtste bij de zon staat is Mercurius.
Nu wisten de juffen even niets meer over de ruimte, dus hebben ze Ruben geroepen
voor meer informatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jupiter is een gasplaneet.
De zon is een ster.
De maan is kleiner dan de aarde.
De aarde is de kleurrijkste planeet.
De planeten draaien rond de zon.
De maan draait rond de aarde.
De aarde draait ook rond zijn eigen as.
Venus is de warmste planeet.
De dwergplaneet Pluto is het koudste.
Pluto is eigenlijk geen planeet
Saturnus en Uranus hebben ringen rondom.
Uranus en neptunus zijn ijsplaneet.
De ruimte is alles.
De sterren zijn grote ballen van vuur.

In onze klas maakten we een donkere hoek en een ruimteschip. Hierin konden we zoals
echte astronauten naar de ruimte vliegen en daar ontdekkingen doen, maanstenen
zoeken en sterren bekijken met een telescoop. We knutselden ook een raket of een
helm. In de bouwhoek bouwden we grote en kleine raketten met de blokken. En aan de
hand van ons versje zweefden we naar de maan (zie versje).
We besloten samen dat het op onze aarde toch heel fijn en kleurrijk is. Dus laat ons
er samen goed zorg voor dragen!

Mijn raket
Ik heb mijn raket in de tuin gezet.
Een druk op de knop, we stijgen op.
Momentje maan, ik kom eraan.
En ben ik helemaal boven,
boven op de maan,
dan doe ik voor jou alle sterren aan.

Belangrijke data

Datum
11/03/2022
15/03/2022
25/03/2022
29/03/2022

Uur

Activiteit

9.00 – 12.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00

Pyjamadag
Schooldokter, KK1 (geb 2018)
CLB-zitdag
Samenspeeldag, 5-j kls/1ste lj
CLB-zitdag

Of deze activiteiten kunnen doorgaan en op welke manier, zal afhangen van de Coronamaatregelen op dat moment!

Inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023:
•

Voor alle kleuters geboren in 2020(ook als ze op het einde van het jaar
geboren zijn).

•

Voor alle kinderen die op 1 september 2022 naar een nieuwe school
willen gaan.

•

Surf naar www.naarschoolinheusdenzolder.be en meld je kind online aan
tussen 7 maart 2022 en 31 maart 2022.

Vrije plaatsen

Capaciteit
2020
2019
2018
2017

32
34
34
34

Vrije plaatsen
Indicator
Niet-indicator
10
7
0
2
1
1

Grapje …
Ik ga verkleed als mezelf, dat is al gek genoeg…!

