
 

          

                                         

 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze bosuitstap was geslaagd! 

 

Klassen in de 
kijker 

In de kijker 

 
18 oktober 2018 

Beste ouders, 

Ik ben Janne Schacht en ik ben de nieuwe verantwoordelijke van STIBO 
’t Pagadderke.  

Indien u een vraag heeft kan u altijd bij mij terecht. 

Ik ben aanwezig in STIBO ‘t Pagadderke op maandag en woensdag. 

Wenst u mij op een ander moment  te spreken dan kunt u 

mij ook via mail of telefonisch bereiken. 

Contactgegevens: 

Mail: janne.schacht@stad.gent 

Tel: 0473/36.20.74 

 

mailto:janne.schacht@stad.gent
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Jouri, Nedjla en Zdenek hebben voor het eerst een vrije tekst geschreven.  

We maakte tekeningen met latten om te leren hoe we een lat moeten 
gebruiken.  

     

    

 

Tijdens onze kring is het vaak modeshow! Een terugkerende vraag is steeds: 
'hoeveel kost dat?' ... We gingen eens kijken op websites en in boekjes! We 
stelden onze favoriete outfit samen en speelden winkeltje!  

 

Wij zijn te voet naar de bib geweest en hebben ondertussen genoten van het 
prachtige herfstweer. 

Deze week zijn we zwammen en mammoeten aan het onderzoeken in de 
klas.  
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Zondag was Marah jarig, proficiat lieve meid.  
We hebben dit vorige week in de klas gevierd.  
 
Jozef kan ondertussen al tellen tot 20, de maanden en de dagen van de week 
in het Nederlands. Wat leert hij snel bij!  
 
Onze klas was heel enthousiast over de nieuwe hutten op het kleutereiland. 
We kijken er al naar uit om er volgende week maandag opnieuw te gaan 
spelen.  

 

We zijn een eerste keer gaan voetballen in het park. Het was zeer leuk. Team 
Jaroslav heeft gewonnen met 13-7.  

Als knutselactiviteit hebben we leuke maskers gemaakt. 

      
 

Dank aan alle helpende handen. 

Er zijn veel klussen aangepakt. Het lekkere weer was meegenomen. 

De  2 wilgenhutten kregen een opknapbeurt, kelder en bureauruimte 
Heldenplein werden grondig aangepakt. 

Bomen werden gesnoeid, een nieuwe hut werd gemaakt, rekken werden op 
de zolder geplaatst( dapperheidstraat)…… 

Info 
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Er was ook voldoende catering om de lege magen te vullen. 

 

 

 

Op 10 oktober is de oudergroep samengekomen. Zie bijlage voor het verslag 
van onze bijeenkomst.  
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Donderdag 7 november start er een nieuwe reeks circuslessen voor kinderen 
van de 3de en 4de leefgroep, georganiseerd door de Circusplaneet. De 
lessen zijn gratis en gaan wekelijks door op donderdag tot en met 15 
december, van 15u45 tot 16u45. Kinderen worden door de Circusplaneet 
opgehaald aan de school en wandelen samen naar de Drongensesteenweg 
146. Na de les moeten de kinderen daar worden opgehaald. Ze worden dus 
niet meer terug naar de school gebracht. 

Voor wie interesse heeft: 

- Briefje met invulstrookje volgt nog in de boekentas van je kind 
- Meer info bij Katrien, de brugfiguur: katrien.pardaens@stad.gent 

 

 

mailto:katrien.pardaens@stad.gent
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  vrij 25 oktober FORUM 15u 

  ma-vrij 28 oktober tot 1 nov HERFSTVAKANTIE 

  woe 6 november PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – stibo is open 
(wel inschrijven) 

  vrij 8 november  GROTE MENSENFUIF (vergeet je babysit niet 
te regelen ;-) ) 

  ma 11 november WAPENSTILSTAND, geen school 

  woe 13 november Kleuterzwemmen klas Aisha 

  woe 20 november KINDERRECHTENDAG 

Volgende week 



         OUDERSAMENKOMST HET EILAND 
 

Datum:  10 oktober 2019                                               Verslaggever: Too 

 

Aanwezig: An (mama Hayo en Billie), Kenny (Papa Roel en Nand), Brigitte, Too en Katrien 

 

Punten nog te bespreken vorig verslag 

verkeersveiligheid 
Sabine Van lancker – gaan we contacteren om een ochtend af te spreken, ouders zijn hierbij dan ook 
welkom om probleem aan te kaarten.  

Er zijn plannen om een fietsstraat te maken aan oud – strijderslaan maar we weten nog niet wanneer 
die er zo komen. We luisteren eens bij Saskia van Fran of zij er zicht op heeft. An luistert ook eens via 
haar contact. 
 

Nieuwe data vastgelegd voor de oudersamenkomsten 

• maandag 9 december 2019 (visie groene speelplaats met de ouders bespreken) 
• maandag 10 februari 2020 
• maandag 30 maart 2020 
• maandag 8 juni 2020 (pierkensloop, dag van de leerkracht, dag van de begeleider, vooruitblik 

nieuwe schooljaar, nieuwe data samenkomst vastleggen) 
• maandag 7 september 2020 

Indien er te weinig ouders kunnen komen op vastgelegde data bekijken we de andere dagen 
in die week. 

Data overlopen 

12 okt eerste Klusdag 

7 maart tweede klusdag 

18 okt Dag van de ouder: ’s morgens ouderontbijt 8u30, namiddag 2 workshop ouder-kind circusles 
(hiervoor wel inschrijven bij Katrien) 

9 mei schoolfeest 

28 mei ouderverwenmoment (HOU DIE DAG VRIJ) 

Vraag van Katrien aan de ouders om mee mond op mondreclame te maken voor de activiteiten 
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Activiteiten school 

Grote mensenfuif 8 november 2019 
Wie komt er? Wie helpt mee? 

Forum (ook open voor de ouders) tip An: sandwichbord buiten zetten de week zelf om te melden dat 
er vrijdag forum is. 

Questi 
Mail van de school – problemen momenteel: eilandpost kan niet geopend worden, mail school zat in 
spam bij An. 

 

Activiteiten ouders 

Winterfeest 31 januari 2020 na school 
 (materiaal moet aangevraagd worden via school, wie doet dat?, wie stelt zich verantwoordelijk als 
trekker en opvolger?) 

Cinema – avond  13 december 16u (voorfilm en hoofdfilm?, wie stelt zich verantwoordelijk voor de 
organisatie) 

 

Varia 

Puntjes Nele: 

Open- klasmomenten graag terug opstarten, vraag van de ouders 
interessant voor nieuwe ouders en ouders die de overstap doen van kleutereiland naar lagereiland. 

Hoe doen we de overstap kleuter – eerste graad: 

- samen naar een toneelvoorstelling gaan bij de vieze gasten boek op bezoek 
- samen op zeeklas gaan 
- Voorlezen door de eerste graad voor de derde kleuters 
- Infomoment  voor de ouders van de oudste kleuters 
- Atelierwerking 
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Tips van An: 

• An is naar 20 jaar brede school gegaan en deed veel inspiratie op door de spreker van het 
ABChuis. Wij gingen daar met het team vorig jaar op onze pedagogische studiedag ook naar 
toe en lieten ons inspireren voor onze inrichting in de klassen. 
Openweekend voor wie het wil ontdekken: 

- 12 en 13 oktober 2019 
- 1 en 2 februari 2020 
- 25 en 26 april 2020 

- ART BASICS for CHILDREN 
Gaucheretplein 13 
B – 1030 Brussel 
Belgium 

• Move 9000 – geeft leuke sportactiviteiten. Start to walk voor volwassenen 

• De sierk, volledig park in thema circus (de haan) – leuk als uitstap voor de kinderen tot 8 jaar 
(betalend) 

• An volgde outdoor learning, reclame voor de leerkrachten PBSOG Nascholing 
 

• Catzandië – leuk als extra muros uitstap  www.catzandie.be (minimum aantal is 25 kinderen) 
 

• Vraag van An: kan de oudergroep iets betekenen in de doelen die de school jaarlijks 
vooropstelt?: 
- lager zet focus op Wiskunde -  ijsbergrekenen en levend rekenen 
- Kleuter zet focus op: brevetten en wiskunde (ijsbergrekenen) 

 

Avontuurlijke speelplaats 

Team zal visie bespreken voor 9 december 

9 december oudersamenkomst omtrent visie 

We bekeken het oude plan van vroeger. We zien dat er al redelijk wat gerealiseerd is en we willen 
graag terug wat meer de speelplaats ontharden en vergroenen. 

Tip Kenny – Cas Holman – speelgoed samen bouwen (pakket), leuk voor in de klassen! 

 

http://www.catzandie.be/

