
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en lezers van Pagadderke 

We wensen jullie voor 2023 
12 maanden vreugde 

52 weken plezier 
365 dagen succes 

8760 uren gezondheid 
Een gelukkig nieuw jaar! 

Aan iedereen een deugddoende vakantie en prettige feestdagen!                          
We zien jullie terug op maandag 9 januari.              
Het schoolteam 

SCHOOLJAAR 2022-2023        DECEMBER 2022 

 

PAGADDERKE 

Tijdschrift van                                                        
Kleuterschool Pagadder                                                              

Sint-Maartenlaan 6                                                                   
3550 Heusden-Zolder                                                             

011/57 26 30                                                   
www.kleuterschoolpagadder.be                                
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Speluurtjes in de Paarse klas.  
 
In de maand november was het de beurt aan de paarse klas om de speluurtjes 
samen met de ouders te organiseren. Dit was voor zowel de ouders als voor de 
juf een leuke en leerrijke ervaring. De ouders leerden, door de spelletjes te 
spelen, hun kleuter beter kennen en ze maakten zo ook kennis met de andere 
kleuters van de klas. Door de goede opkomst van ouders konden we ook 
telkens mooie groepjes van 3 à 4 kleuters maken. Dit was ideaal om gezellig 
samen de verschillende spelletjes uit te proberen. Je zag de kleuters per minuut 
meer en meer openbloeien. 
De ouders hadden de keuze uit een 10-tal verschillende spelletjes. Zo waren er 
verschillende soorten en niveaus voorzien voor beide leeftijden en mochten ze 
doorheen de speluurtjes ook wisselen van spel. Zo leerden de ouders de 
verschillende spellen beter kennen en merkten ze zelf ook op welk hun beter lag. 
Wat ik mooi vond om te zien, was dat elke ouder het op zijn/haar eigen manier 
aanpakte. Ze pasten de spelletjes aan indien ze te moeilijk waren of maakten het 
juist moeilijker wanneer de kleuters meer uitdaging konden gebruiken.  
Wij, ik en de ouders, hebben een positief gevoel aan de speluurtjes 
overgehouden. 
Het ‘terug’ kunnen komen in de klas hebben niet alleen de ouders, maar ook de 
juffen heel erg gemist. Omwille van corona kon dit enkele schooljaren niet meer. 
Gelukkig hadden we dit jaar het geluk om het wel te laten doorgaan. De kleuters 
vonden dit ook een leuk initiatief en waren heel fier en blij dat hun mama of papa 
in de klas een spelletje kwam spelen. Zeker voor herhaling vatbaar! 
    

    

Wist je dat … 
 
…er na de vakantie 3 kleuters starten bij juf Ria?  

… de verbouwingswerken in de rode en paarse klas al goed opschieten? 

… de bib WOENSDAG BIBDAGEN organiseert voor 5-jarige kleuters? Voor meer 

info zie heusden-zolder.bibliotheek.be 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas in de Gele klas  

“Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen het 
raam?” Sinterklaas en zijn Pieten waren weer in het land! Wat blijft dit toch een magische tijd. Een 
periode vol spanning, letterkoekjes & mandarijntjes.  

De aankomst van de Sint & zijn Pieten ging niet onopgemerkt voorbij aan de kleuters van de gele klas. 
Al snel volgenden allerlei leuke, spannende verhalen in verband met Sinterklaas. Van een schoentje 
zetten tot een bezoekje aan de Sint. Deze spanning werd nog extra aangewakkerd door een nachtelijk 
bezoekje van een Piet aan onze school. Dit bezoek konden wij volgen via een leuk filmpje. Maar ooo, 
wat heeft die Piet hier toch allemaal uitgespookt? Piet wou graag komen spelen in onze klasjes maar 
oei… wat heeft hij een rommeltje achter gelaten. 

De kleuters genoten van het ontdekken van de sporen die Piet achterliet. Enkele bakken met 
speelgoed lagen overhoop, onze huishoek was een rommeltje en overal stonden handafdrukken van 
Piet. De kleuters hun oogjes fonkelden bij het zien van de filmpjes. Enkele kleuters zagen Piet over de 
daken lopen! Ons thema leefde helemaal in de klas.  

Verder werd onze huishoek omgetoverd tot een echte Sinterklaas-hoek.                                                                                                                  
De kleuters konden zich helemaal inleven tijdens hun rollenspel. Verklede                                       
kleuters wandelden rond door de klas als Sint & Piet. Ze brachten cadeautjes                                                      
en keken in het grote boek, hielden de staf vast en zetten de mijter op                                             hun 
hoofd.  

Met onze handjes, scheerschuim en wat verf maakten we op het ritme van de muziek de krullen van 
de baard van Sinterklaas na. Ook bouwden we een heus Pieten-parcours doorheen onze klas. Wat een 
plezier!  

Ook hebben we Lasse zijn schoentje gezet in de klas. Wat spannend! Zouden de kleuters van de gele 
klas braaf geweest zijn? Ja hoor! De Sint bracht ons wat koekjes en lekkere chocolade. Wat hebben de 
kleuters hiervan gesmuld.  

Tot slot kwamen Sinterklaas en 3 toffe Pieten bij ons op bezoek. Samen met mama’s, papa’s en 
grootouders stonden we vol ongeduld de Sint op te wachten. Hij kwam aan in een mooie koets 
getrokken door een paard. Wat een verwondering op al de snuitjes. Sinterklaas bracht ook een 
bezoekje aan ons klasje. We deden een dansje voor hem en de Pieten lazen voor uit zijn grote boek. 
Joepie! Twintig flinke kleuters in de gele klas.  

Later die dag zetten we ons bord. Om dan dinsdag vol spanning te ontdekken wat de Sint bracht. Pret 
verzekerd, een hele boel nieuw speelgoed om te ontdekken en wat lekkers tussendoor. Tot volgend 
jaar, Sinterklaas en Piet!  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

De voorleesweek was weer een succes!  
 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de voorleesweek zetten we 
het belang én het plezier van voorlezen nog eens graag extra in de kijker. Voorlezen stimuleert 
de taalontwikkeling, de concentratie, de creativiteit en de sociale vaardigheden van de kleuters. 
Bovendien is voorlezen de beste aanzet tot een leven lang leesplezier. 
 
Daarom een grote dankjewel aan alle ouders die zijn komen lezen in ons klasje!  
Zoveel leuke verhaaltjes dat we hebben mogen aanhoren! Soms wel 3 keer op 1 dag! 
Genieten!  
 
Verhalen over zoveel leuke personages waarin we onszelf herkennen. Personages die 
grappige belevenissen meemaakten die wij ook al eens meegemaakt hebben. Of een verhaal 
vol fantasie! Het kwam allemaal aan bod! Dus iedereen had wel eens een momentje van 
“WAUW, wat een mooi verhaal!”. 
 
Met de vakantie in het vooruitzicht en de voorleesmicroben die we ondertussen hebben 
opgedaan tijdens deze week, is het zeker eens de moeite om samen met je kleuter naar de 
bibliotheek te gaan! Dit zal zeker en vast een super leuke en gezellige uitstap zijn!  
 
Sinds de voorleesweek lezen we ook meer en meer zelfstandig in onze gezellige boekenhoek 
met lichtjes! Niets zo gezellig als samen boekjes lezen en zelf voorlezen aan elkaar! Wat levert 
dit soms grappige taferelen en conversaties op! ‘’Jij moet nu luisteren naar het verhaal want ik 
ben nu even de juf. Dadelijk mag jij eens de juf zijn en het verhaal vertellen.’’  
 
PS: hebben jullie thuis een tof boekje gelezen? Geef het zeker mee met je kleuter naar het 
klasje! Wij lezen met veel plezier het boekje ook eens samen met de andere vriendjes voor!  
 
Fijne vakantie en alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst aan de blauwe vriendjes! 
Tot volgend jaar ;-)   

 



               



	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
	

 

 
	

 

VUIL			door			het	WOLK 

Zeventien oktober, geen gewone schooldag voor de kleinsten van Pagadder.  
We gingen met de grote bus naar een toneelstuk. Voor sommigen was het 
misschien  de eerste keer dat ze dit gingen doen. Een spannende ervaring dus. 
Dan kwamen we aan in het theatergebouw. Wat groot en overweldigend! Er waren 
nog andere kleuters aanwezig. Maar onze dappere kleuters stapten blij en  
nieuwsgierig naar het donkere podium toe.  

Op het podium stond een vuilzak. Een vuilzak die stinkt                                               
en plakt. Maar toen kwam er een keurig, proper meisje                                                   
die ons liet zien dat vuil ook mooi, prachtig, plezant en                                              
kleurig kan zijn.  

Het meisje had de vuilzak buiten gezet, maar ze ging niet meer weg van de zak.  
Ze hoorde iets in de zak. Sttttttttt…………sttttttt. Ze opende de zak, er vloog een 
lichtgevende vlieg uit. De vlieg was gemaakt van afvalmateriaal. Een oude lamp 
met wat ijzerdraad; dat was de mooie vlieg vanuit de vuilzak. Het meisje wilde de 
vlieg vangen. Ze liep, ze draaide, ze sprong, ze vond het fijn om te spelen met de 
vlieg uit de vuilniszak.  

De vuilzak was iets speciaals, die kon bewegen. Het meisje vulde het podium met 
meerdere dingen vanuit de vuilzak: 
            -de bloemen van koffiepads 
            -het kasteel van champignonbakjes.  
            -de slinger van plastiek zakjes. 
            -een ridderpak van chips-zakken. 
            -een hoed van zilverpapier. 

 
Met al deze dingen uit de vuilnisbak wordt er storm gemaakt, wordt er gedanst, wordt 
muziek gemaakt, zagen we kleurrijke lichtjes. 
De verwonderde, blije, bedrukte, bange, opgewekte gezichten van de kleuters waren 
prachtig gedurende de hele voorstelling.  
Het was een bijzondere voorstelling met een vuilzak om nooit te vergeten! 
https://www.hetwolk.be  

 

 

 

Oudercontacten … 

Om de vorderingen van jullie kleuters te bespreken, organiseren we 
oudercontacten op                                                                                                  

maandag 23, dinsdag 24 en donderdag 26 januari. 

 

De uitnodiging wordt jullie nog bezorgd. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn graag geZIEN! 
 

Op woensdag 23 november 2022 was het eindelijk zover. Om 7.45u stonden 
onze grootouders, samen met hun kleinkinderen, al paraat om mee te doen aan 
onze ochtendwandeling in het teken van  ‘flitsend door het verkeer!’. 
Met heldere en fluo kledij trokken we allen door enkele straten van Berkenbos, 
om onze zichtbaarheid te tonen in het verkeer. De politiebegeleiding liet ons 
nog extra opvallen door hun zwaailichten aan te zetten! 
Door op dit vroege uur te vertrekken ervaarden de kleuters nog meer dat 
heldere/fluo kledij goed opvalt in de drukte van het verkeer. 
En of we opvielen in het verkeer! Het werd een heuse, lange stoet, waardoor 
auto’s zeker moesten vertragen of rustig achter ons aan bleven rijden.  

We werden goed geZIEN! 
Er werd ook genoten van het samen wandelen, samen zorgen voor elkaar, leuke 
babbels, de dieren die we tegen kwamen,… De frisse buitenlucht deed ons 
allemaal goed! 
De wandeling eindigde aan de Chirolokalen van Berkenbos. Nadat iedereen een 
plaatsje gevonden had in de eetzaal, trakteerden de kleuters per klas de 
grootouders op een dansje. We klapten een groot vuurwerk bij elkaar, stapten 
samen als een muis of een olifant, we zongen een lied over de zon, want die was 
heel goed van de partij! De kleuters verrasten hun grootouders nog met een 
klein presentje en een dankbaar versje: 

BIJ OPA & OMA  … 
Voelen we ons altijd WELKOM 

Worden we een beetje verwend 
Smullen we van wat extra lekkers 

Krijgen we veel AANDACHT 
Geven we veel knuffels en kusjes 

Is het altijd gezellig samen zijn 
Genieten we van mooie momenten 
Opa en oma we horen bij elkaar 

Veel liefs  XXX 

En dan was er tijd voor een warm drankje met wafel of koek en gezellig nog 
genieten van elkaar. De vrije bijdrage die we mochten ontvangen, zal zeker goed 
benut worden bij de aankleding van de nieuwe klaslokalen. DANK JULLIE WEL! 
Wij zijn graag geZIEN!   Niet alleen in het verkeer, maar zeker ook door onze 
grootouders!!! 

 
Juf. Hilde 

 

   



 
Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 

 
• Voor kleuters geboren in 2021. 
• Voorrangsperiode voor broers en zussen (ook lagere 

school) en kinderen personeel: van 06/02/2023 tot en 
met 17/02/2023. 

• Meer info op www.kleuterschoolpagadder.be of 
www.naarschoolinheusdenzolder.be 

 
 Gezinsleren … 

De samenwerking met Ligo LiMiNo is weer voorbij.                                                                   
Een 12-tal ouders kwamen 8 maandagen, onder                                                                          
leiding van juf Sofie, zien en ervaren wat nodig is                                                                           
om een kind in het 1ste leerjaar te begeleiden.                                                             

Enkele  reacties:                                                                                                                                       
-Heel leuk!                                                                                                                                                
-Ik heb veel informatie meegekregen.                                                                                                                      
-Ik ben nu meer gerustgesteld.                                                                                                 
-Ik heb nu meer zelfvertrouwen dankzij de tips en middelen van Sofie.  
           
  

 

Belangrijke data dit schooljaar 

Pedagogische studiedag  Woe 08/02/2023 

Lokale verlofdag   Vr 28/04/2023 

Krokusvakantie   Van ma 20/02/2023 t/m zo 26/02/2023 

Paasvakantie   Van ma 03/04/2023 t/m vr 16/04/2023 

Talig bezig zijn in de vakantie… 

Vertel elke dag een verhaaltje en vertel hetzelfde verhaal meerdere dagen 
achter elkaar. Op deze manier kan je kleuter al snel mee vertellen met jou! 

Samen een gezelschapsspel spelen is gezellig en stimuleert taal, rekenen, 
sociale vaardigheden, …. 



 
          

 

 

Datum Uur Activiteit 
11/01/2023 14.00 – 15.00 Woensdag Bibdag 
16/01/2023 20.00 – 22.00 Oudercomité 
17/01/2023 13.30 – 15.00 Zitdag CLB 
18/01/2023 10.00 – 12.00 Speluurtjes gele klas 
 14.00 – 15.00 Woensdag Bibdag 
20/01/2023 10.00 – 12.00 Speluurtjes gele klas 
23/01/2023 15.30 - .. Oudercontacten 
24/01/2023 13.00 – 15.00 Speluurtjes gele klas 
24/01/2023 15.30 - … Oudercontacten 
25/01/2023 14.00 – 15.00 Woensdag Bibdag 
26/01/2023 13.00 – 15.00 Speluurtjes  gele klas 
 15.30 - … Oudercontacten 
27/01/2023 15.30 - … Winterberkenland 
31/01/2023 13.30 – 15.00 Zitdag CLB 
01/02/2023 10.00 – 12.00 Speluurtjes blauwe klas 
 14.00 – 15.00 Woensdag Bibdag 
03/02/2023 10.00 – 12.00 Speluurtjes blauwe klas 
07/02/2023 13.00 – 15.00 Speluurtjes blauwe klas 
08/02/2023  Pedag studiedag; geen school! 
 14.00 – 15.00 Woensdag Bibdag 
09/02/2023 13.00 – 15.00 Speluurtjes blauwe klas 
14/02/2023 13.30 – 15.00 Zitdag CLB 
15/02/2023 14.00 – 15.00 Woensdag Bibdag 
 20.00 – 22.00  Oudercomité 
17/02/2023  Carnaval 

 

 

Belangrijke data… 

Om nu al vrij te houden… 

vrijdag 27 januari vanaf 15.30                                                                      
op de speelplaats van de lagere school: 

WINTERBERKENLAND (vroegere Vuur en Vlam)         

                                                                                                                                                         
Een organisatie van het Oudercomité 


	Voorblad
	Artikel Pagadderke Paarse klas 
	Hoor wie klopt daar kinderen
	PAGADDER BLAUWE KLAS
	vuil oke
	Wij zijn graag geZIEN
	Inschrijvingen
	Data

