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Schooljaar 2022-2023

september 2022

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. Sociale vaardigheden zoals groeten of je beurt kunnen afwachten,
blijven in onze aandacht. Verder is taal(verrijking) via voorleesboekjes onze
grootste prioriteit. Voor de vakantie hadden we een oproep gedaan om een foto
door te sturen van een leuk (voor)leesmoment tijdens de vakantie. De ingezonden
foto’s kan je terugvinden op onze website www.kleuterschoolpagadder.be De
winnaar(s) van een leuk boekenpakket worden weldra bekend gemaakt.

Schoolreglement…
Vanaf 1 september 2020 is de leerplicht verlaagd van 6 jaar naar 5 jaar. Dit wil
zeggen dat onze oudste kleuters (geboren 2017) 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

INFO-AVONDEN
Om zoveel mogelijk ouders te kunnen bereiken, organiseren we 2 infomomenten
per klas. 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!

Voor de paarse en groenoranje klas:
MAANDAG, 19 SEPTEMBER
Voor de gele en blauwe klas:
DINSDAG, 20 SEPTEMBER
Voor de rode klas:
DINSDAG, 27 SEPTEMBER
Het briefje om in te schrijven volgt!

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!
WIE DOET WAT AAN ONZE SCHOOL?
Juf Ria: 2.5-jarigen

Juf Jolien: 3- en 4-jarigen

Juf Stephanie, juf Laura: 3- en 4- jarigen

Juf Leentje: 3- en 4-jarigen

Juf Fatma en juf Lien: 5-jarigen

Juf Eline: ondersteuning

Juf Katrijn: turnen + ondersteuning 5-j

Juf Lotte: ondersteuning

Juf Hilde: zorg en ondersteuning

Juf Annick: secretariaat

Juf Christine: kinderverzorgster

Meester Ruben: ICT

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.
Het briefje om in te schrijven, volgt nog.
Wil je niet inschrijven? Dat kan, maar dan moet je op woensdag een stuk fruit of
groente van thuis meegeven!

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
De bel gaat om 8.40. Het is zowel voor de klasjuf als voor de kleuters
fijn als iedereen tijdig aanwezig is!

Speelplaats…
Vorig schooljaar hebben we jullie bevraagd over de inrichting
van onze speelplaats. Een aantal ‘werkjes’ zijn al uitgevoerd door
bereidwillige mama’s en papa’s. (Autobanden met planten, insectenhotel, aanplanting van bessenstruikjes). Dank aan de ouders
die dit mee gerealiseerd hebben. Intussen hebben we niet stilgezeten en dankzij een onvermoeibare papa en nog enkele vrijwilligers, is er nu ook een heuse klimheuvel. Nu alleen nog even
wachten tot het gras sterk genoeg is om al dat jonge ‘geweld’ op
ontdekking te laten gaan!

Datum
12/09/2022
16/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
27/09/2022
03/10/2022
04/10/2022
06/10/2022
12/10/2022
14/10/2022
17/10/2022
05/10/2022
11/10/2022
14/10/2022
17/10/2022
25/10/2022

Uur
20.00 – 21.30
9.00 – 15.00

13.00 – 15.00
13.00 - 15.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.30 – 11.45
12.30 – 14.30
10.30 – 11.30
13.30 – 15.00

Activiteit
Samenkomst oudercomité in O.C. Ons Huis
Strapdag
Infomomenten paarse en groen-oranje klas
Infomomenten gele en blauwe klas
Infomoment rode klas
Lokale verlofdag (geen school)
Speluurtjes 5-j kls
Speluurtjes 5-j kls
Speluurtjes 5-j kls
Speluurtjes 5-j kls
Speluurtjes 5-j kls
Saved by the bell
Bezoek bib voor 5-j kls
Kabouterwandeling voor 5-j kls
CC Muze voor 2.5-j kls
Muze voor 3- en 4-j kls

● Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november

Pagadder gaat verbouwen!!!
Na jaren van plannen en overleg is het nu eindelijk zover!
Maandag 3 oktober wordt er gestart met de renovatie van
3 klaslokalen: de paarse en de rode klas en de slaapklas.
Juf Jolien en juf Ria en hun kleuters moeten voor de duur
van deze werken verhuizen; de paarse klas naar de eetzaal
en de rode klas zal het lokaal naast de zorgklas tijdelijk gebruiken.
De slapertjes kunnen ’s middags terecht in de zorgklas.
Tijdens de werken zullen er regelmatig bestelwagens van de bouwfirma
enkele parkeerplaatsen in beslag nemen. Alvast onze excuses voor dit
ongemak!

