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De Robbie
De paasvakantie staat voor de deur. Dat betekent ook dat de tweede
trimester er al weer op zit en het schooljaar zoals altijd weer voorbij
vliegt! Onze 5-jarige kleuters beginnen aan de laatste maanden van
hun kleuterperiode. Sommigen kijken er naar uit om naar het eerste
leerjaar te gaan maar we horen ook sommige kleuters zeggen dat ze
liever hier willen blijven. Gelukkig hebben we nog een tijdje om hen
tijdens de verschillende integratiedagen stilaan te laten kennismaken
met de ‘grote school’ zodat de grote stap die ze zetten een beetje verkleind wordt. Er gebeurde weer een heleboel dingen op onze school en
in de klassen: sportdag, gezond ontbijt met de grootouders, kienavond
van de ouderraad, theater voor de oudste kleuters, opening van de
vernieuwde speelplaats,…. De vele foto’s op onze website geven jullie
een kijk achter de schermen van onze kleuterschool. Ook in de derde
trimester zitten we niet stil en staat er weer van alles op de planning.
Hierover vertellen we jullie graag meer in de volgende Robbie.
Maar nu eerst genieten van de paasvakantie met hopelijk heel mooi
weer zodat de kleuters weer
volop buiten kunnen spelen en
op zondag 5 april lekkere
paaseitjes voor klein en groot.
We zien jullie graag terug op
maandag 20 april.
Heidi Cox

Alle info op
www.derobbertkleuter.be
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Kleutersportdag
Het vijfde leerjaar hielp met de kleutersportdag.

Dinsdag 3 en woensdag 4 maart
was het sportdag voor de kleuters.
Wij mochten met het vijfde leerjaar
helpen. Dinsdag mochten we de
kleinste kleuters begeleiden van
proef naar proef. Het was fijn om
met alle oefeningen te helpen, en
soms ook mee te doen. Het thema
van de kleutersportdag was beroepen. Een van de beroepen was
“soldaat”. Daar moesten de kleuters een hindernissenparcours afleggen. We hielpen graag met de obstakels, want er waren moeilijke
bij. Bij “de superhelden” gingen de kleuters aan de touwen hangen
en zwierden ze in het rond.
Net echt!
Woensdag stonden we bij een
proef.
We gaven graag uitleg over onze
oefening. Bij de grootste kleuters
werden de oefeningen moeilijker,
maar ze begrepen het goed en deden enthousiast mee. Tijdens de
pauze mochten we zelf spelen.
Na de pauze ging de sportdag
weer door. Het waren 2 leuke dagen!
Van Emma van Bakel en June Van
Dyck uit 5a
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Nieuws van het MOS team

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook
dit jaar weer een zonnebloemwedstrijd. Daarom kreeg elke kleuter een potje met 2 zaadjes
mee naar huis. Het is de bedoeling om deze
zaadjes te planten in wat potgrond en vooral
deze heel goed te verzorgen zodat het kan uitgroeien tot een mooie en grote zonnebloem.
Eind juni krijgt de kleuter een meetkaart mee
naar huis waarop je de lengte van de zonnebloem kan noteren.
Het MOS team gaat dan op bezoek bij de winnaar om de zonnebloem op te meten en een
prijs te overhandigen. Zowel in de wijkschool als het centrum zal er een
zonnebloemkoning of -koningin zijn.
In de klassen en onze moestuinen werd en wordt er volop gezaaid en
geplant.
Samen met Fons dragen we zorg voor het onderhouden van de moestuin en hopen op een
goede oogst die we dan weer in de klassen
kunnen gebruiken.
Onze school doet mee met de spaaractie van
het project ‘Zie ze groeien’. Deze actie loopt tot
31 mei ‘15.
Doel: Extra groeibudget voor een nog groenere school.
Wat? Voor elke streepjescode van een zak
OSMO meststof krijgen wij 0,5 euro.
Op elke zak staan 3 streepjescodes.
Spaart u ook mee? U mag de streepjescodes meegeven met je kleuter.
Neem ook eens een kijkje op de site www.ziezegroeien.be
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Kleuteraantallen en herberekening
Na Pasen zullen er 16 nieuwe kleuters instappen waarvan 13 in het
centrum bij juf Lotte en 3 in de wijkschool bij juf Katelijn en Inge.
Welkom aan iedereen en we wensen hen graag een heel vlotte en fijne start toe! Ook zullen er een aantal kleuters vertrekken omwille van
een verhuizing of omdat ze in Nederland naar school gaan. Hen wensen we veel succes in de nieuwe school. Na de paasvakantie, op
maandag 20 april, telt onze kleuterschool 272 kleuters. Dit betekent
ook dat we net zoals met carnaval weer extra lestijden mogen inrichten. In het totaal gaat het om 9 lestijden die vooral gebruikt zullen
worden als ondersteuning in de klas van juf Lotte omdat daar na Pasen veel nieuwe kleuters zullen starten.
Kleuteruitspraken uit de klas van juf Ine
Marie wilde haar kaartje ophangen en roept naar de juf: “Dit kaartje
blijft niet meer hangen juf, er kleeft geen planeet meer aan!” Bedoelde ze misschien een magneet?
Bij het thema ‘beestig gezond’ vertelt juf Ine aan de kleuters dat in
sommige landen mensen ochtendgymnastiek doen voor ze gaan werken. Dit doen ze om meer energie te
krijgen en om zich fitter te voelen
zodat ze beter kunnen werken en leren. Na de ochtendgymnastiek in
de klas is Ries nog niet overtuigd en zegt: “juf, ik voel me toch wel
niet fitter hoor!”
Gisele (uitwisselingsstudente Sint Maria) was een beetje te laat in de
klas en zegt tegen Jasper Van Leeuwen: “Ik heb mijn bus gemist”.
Daarop zegt Jasper: “En ik heb jou gemist”!
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Op weg naar het eerste leerjaar…
Een nieuwe periode breekt aan in het
nog jonge leven van je kleuter. Je kind
gaat op weg naar het 1ste leerjaar. De
wondere wereld van cijfers en letters
wordt definitief geopend. Plots krijgt
alles een nieuwe betekenis. Op de
nummerplaat van de auto staat plots
de ‘s’ van soep en het kasticket van de
winkel wordt nu geen geheime boodschap meer.
Graag willen de leerkrachten van het
1ste leerjaar en het zorgteam van De
Robbert, uw kind op weg helpen, in deze boeiende onderwijswereld.
Om je al wat meer info te geven over het reilen en zeilen van onze
school willen we u uitnodigen op een eerste infoavond van de lagere
school de Robbert. En dit op woensdag 10 juni 2015 van 20.00 u.
tot 21.15 u in de eetzaal. (via de hoofdingang Kloosterstraat).
Hopelijk mogen we jullie ontmoeten?
Directie, zorgteam en leerkrachten van het 1ste leerjaar.
Fiscale attesten
Binnenkort ontvangt u een fiscaal attest voor 2014 als uw kleuter is blijven eten of van voor- en naschoolse opvang heeft genoten
(wijkschool). Dit kan u toevoegen bij uw belastingaangifte.
Het attest wordt enkel uitgereikt indien er geen openstaande facturen
meer zijn.
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Gezond ontbijt met de grootouders

Smakelijk eten
Smakelijk drinken,
Eet maar op,
Drink maar op
Dat zal lekker smaken,
Dat zal lekker smaken
Eet maar op,
Drink maar op…
Dit was het mooie openingsliedje van ons
gezond ontbijt met de grootouders.
Op donderdag 12 en vrijdag 13 maart waren
de oma’s en opa’s welkom om samen met hun
kleinkind(eren) te komen ontbijten in de Posthoorn.
Het waren twee heel gezellige maar ook drukke dagen. We mochten in totaal 798 kleuters
en grootouders ontvangen. Ze mochten aanschuiven aan een uitgebreid buffet waar ze
konden kiezen uit allerlei gezonde producten:
verschillende soorten brood en beleg, cornflakes, yoghurt, fruit, koffie, thee, fruitsap, melk,
… Voor ieder wat wils!
Zowel de kleuters, de juffen en de grootouders
hebben genoten van een heerlijk ontbijt. Het
doet deugd om al die positieve commentaren van de grootouders te
mogen ontvangen! DANK JE WEL!

Dank je wel aan de grootouders om deze dagen mede mogelijk te maken! Maar ook nog eens een dikke DANK JE WEL aan alle andere helpende handen!
Juf Inge en juf Elke
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Project ‘de proefkampioen’
Kinderen hebben van bij de geboorte een voorkeur voor zoete smaken. Wanneer ze ongeveer vier maanden oud zijn, komt daar ook
zout bij. Met zure en bittere smaken hebben ze het doorgaans
moeilijker. Als kinderen niet leren proeven, blijft hun eetpatroon
vaak heel eenzijdig. De kans is groot dat ze dan voornamelijk zoete
en zoute en dus ook suiker- en vetrijke voeding eten. Bij de meeste
kinderen moet een nieuwe smaak 8 à 10 keer aangeboden worden
vooraleer deze wordt aanvaard. Proeven heeft ook niet enkel te
maken met smaken maar ook met ruiken, kijken en voelen. Kortom, in elk kind schuilt wel een ‘Proefkampioen’!
Daarom dat ik in de klas, tijdens het project gezonde voeding doorheen de kleuterschool, gewerkt heb rond de koffer van “De proefkampioen”. We zijn gestart met het verhaal van Winnie Wortel die
Proefkampioen was geworden. Natuurlijk wilden de kleuters ook
allemaal Proefkampioen worden. Hiervoor moesten ze voedingsmiddelen ruiken, voelen, proeven. Ook de vier smaken: bitter, zuur,
zout en zoet leerden ze
beter kennen. Na dit alles
goed meegedaan te hebben, kregen ze een stempel in hun proefpas. Als
slot wonnen de kleuters
de medaille van de proefkampioen. Hopelijk blijven
de kleuters actief als
proefkampioen en blijft
het proefproces bij de
kleuters groeien.
juf Daisy
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Nieuws van de ouderraad
Op vrijdag 20 maart ll. had onze jaarlijkse kienavond plaats.
Langzaamaan liep de Posthoorn goed vol en werd er aardig
gesnoept van de chips en crackertjes die op de tafel gezet werden
n.a.v. onze 10de editie. Door de sponsoring van de vele handelaars
gingen er veel mooie prijzenpakketten de deur uit. We kunnen zeker
en vast terugblikken op een zeer geslaagde avond. De opbrengst zal
ook deze keer goed besteed worden. Bedankt aan al onze sponsors,
aan alle mensen die steun- of kienkaarten hebben gekocht en bedankt aan alle mensen die de avond zelf geholpen hebben.
De werkgroep FAMILIEDAG is ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van ons volgende evenement op 7 juni. Dit zal plaatsvinden op de speelplaats van onze kleuterschool. Het belooft een actieve dag te worden met inspanning en ontspanning voor de hele
familie. Naast vertrouwde activiteiten zoals een springkasteel en
schminken hebben we dit jaar een aantal nieuwe uitdagingen voor
jong en oud dus zorg dat je er zeker bij bent!
Fijne paasdagen en een zeer deugddoende vakantie gewenst!
Ouderraad KS De Robbert
Zwerfvuilactie
Op vrijdag 20 maart ging juf Elke
met de kleuters en 2 begeleiders
langs de straten in de omgeving
van de school voor de nationale
zwerfvuilactie. Vanuit de stad Hamont-Achel komt elk jaar de oproep aan scholen, verenigingen,
vrijwilligers,… om een handje toe
te steken om de buurt weer proper
te maken.
Zo werken we samen aan een aangenamer leefmilieu en daar bovenop kan je er nog wat aan verdienen ook. Per opgeruimde kilometer
betaalt Limburg.net 15€ uit.
Het geld mag de klas besteden om iets aan te kopen in het kader
van MOS.
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Opvoedingswinkel
De Opvoedingswinkel Noord-Limburg is ondertussen een tijdje aan de
slag in onze gemeente. Dit initiatief is ontstaan om tegemoet te komen aan de behoefte die in Noord-Limburg bestond om een aanbod
omtrent opvoedingsondersteuning uit te werken. Ze willen hiermee
een dienstverlening bieden die laagdrempelig en vraaggericht werkt.
Waaruit bestaat het aanbod?

1. Organiseren van infoavonden, workshops of studiedagen

De Opvoedingswinkel organiseert op vraag in samenwerking met
scholen/oudercomités infoavonden of workshops voor ouders uit. De
Opvoedingswinkel heeft een beperkt aantal lezingen/workshops in
huis die gratis kunnen worden aangeboden en een aantal betalende
lezingen die op vraag georganiseerd kunnen worden in uw school.
Daarnaast kunnen wij ook studiedagen op maat organiseren door gebruik te maken van onze uitgebreide sprekersdatabank.
Omgaan met emoties van kleuters
Dinsdag 26 mei 2015 om 20.00 uur, Barrier, Barrierstrat 11,
3960 Bree
Spreker: Bart Moens, agoog. Kinderen zijn vaak veel kwetsbaarder
dan we denken. Ze maken veel nieuwe dingen mee, ze staan soms
onder grote druk, ze horen, (lezen), zien, ervaren….allerlei ‘wereldse
zaken’ waar ze vaak niet aan toe zijn…. En soms (vaak?) hebben ze
geen kans om één en ander verwerkt te krijg ...
Inkom:gratis

2. Ondersteuning van professionelen in het kader van opvoeding

Indien een school, zorgcoördinator of leerkracht ondersteuning wenst
in het kader van opvoedkundige vragen, gaat de Opvoedingswinkel
ook in op deze vraag. Deze ondersteuning kan individueel of in groep,
kan persoonlijk, telefonisch of via mail.
9

De ondersteuning kan door de zowel de Opvoedingswinkel geboden
worden of door partners van de Opvoedingswinkel indien dit meer
wenselijk is. Vragen in kader van het schools functioneren richt u natuurlijk best tot het CLB.

3. Adviesgesprekken of spreekuren in de school

Ouders hebben wel eens vragen over het opvoeden van hun kinderen
en leerkrachten zijn vaak het eerste aanspreekpunt hieromtrent. Indien een school dit wenst, kunnen er pedagogische adviesgesprekken
tussen ouder en een medewerker van de opvoedingswinkel plaatsvinden in de school om deze vragen een plaats te geven. De gesprekken
kunnen plaatsvinden op afspraak of de er kunnen vaste momenten
van aanwezigheid in de school gepland worden.

4. Ondersteuning tijdens oudercontacten, rapportafhaling

Oudercontacten of het rapport afhalen kunnen voor sommige ouders
ook een moment zijn waar ze vele vragen hebben over hun kind. Deze
vragen hebben steeds betrekking op het schools functioneren van het
kind maar hebben vaak ook hun weerslag op de opvoedingssituatie.
Contactbrieven naar ouders kunnen naast het spreken van de klasleerkracht of het CLB ook vermelden dat er de mogelijkheid is om de Opvoedingswinkel te spreken in de school.
Hanne Claessens
Tom Meeus
Pedagogische medewerkers Opvoedingswinkel Noord-Limburg
Bermstraat 9/2
3910 Neerpelt
011 80 59 07
info@opvoedingswinkelnoordlimburg.be

Theater oudste kleuters
Wat doe je als je wil gaan varen met je boot maar er is geen water?
Tijdens een wonderlijk muziektheater ‘Het luchtschip’ kregen de
kleuters van de tweede en derde kleuterklas op 26 maart hier op een
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verrassende wijze een antwoord op. Kapitein Zonneschijn verzamelt
de gekste klanken en geluiden. Die stopt hij in zijn klankendoos om
mee te nemen in zijn zelfgebouwde schip. Een schip waarmee hij door
de lucht kan vliegen. Een luchtschip!
Tip: Bekijk met je kleuter de trailer van
de voorstelling op YouTube: wwwyoutube.com Salibonani Luchtschip trailer of de foto’s op de website van onze
school . Hopelijk kan je kleuter het
mooie van deze voorstelling met je herbeleven.
Juf Jeanne
Bezoek aan het Mariaziekenhuis in Overpelt
Na het bezoek in het ziekenhuis had
juf Christa een gesprekje met de kleuters waarbij ze iets mochten vertellen
wat hun bijgebleven is:
Janne: “Het ei in het ziekenhuis is
mooi “(inkomhal)
Aulona: “De grote wasmachine
(scanner), dat was leuk toen ze omhoog gingen”.
Klaas: “De 2 machines waren leuk en best wel mooi”.
Maïssae: “De machine die omhoog en omlaag ging, die trok foto’s.
Een mannetje had een lepel ingeslikt en een naaldje en dat konden
wij zien op de foto”.
Erem: “Het koekje en de foto’s kijken en dan kon je zien wat hij doorgeslikt had”.
Isa: “Ik ben niet meer zo bang als ik naar het ziekenhuis moet, het
was leuk”.
Senne: “Toen ik op een machine stond en toen liggend en terug
recht”.
Luka: “Toen ik op de machine lag, dat deed wel wat pijn aan mijn
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hoofd”.
Joppe: “Eten en drinken”.
Melika: ‘Het ei”.
Jef: “Ik vond het cool toen ik met
Wout op de machine stond en omhoog en omlaag ging. Dat was echt
heel leuk”.
Kleuteruitspraak
Yfke (juf Katelijn/Inge) was juf Inge de hele tijd aan het bekijken totdat ze zei: “juf, jij hebt zwarte benen”. De juf legde haar uit dat dit
panty’s waren.
Ze kon er toch niet goed aan uit want bij het toiletmoment ging ze
opnieuw aan de zwarte benen van de juf voelen…

Muzisch project in de klas van juf Ine (door stagaire juf Britt)
Op vrijdag 20 maart organiseerde stagiaire juf Britt samen met medestudente juf Eline een muzische dag rond “Pechvogel”. De kleuters
kregen de kans om binnen de verschillende domeinen muzisch aan de
slag te gaan.
De studenten speelden een stukje poppenspel over een “Pechvogel”.
Tijdens het vrij spel konden de kleuters zelf poppenspel spelen met de
handpoppen. Wat waren ze ijverig in de weer! Uitnodigingen voor elkaar maken om naar het poppenspel te komen kijken. Er werden
pechvogels (of toch liever een geluksvogel?) geknutseld. Filmpjes over
pech bekijken en zelf “pechsituaties”
uitbeelden. Deze werden gefilmd en
op het einde van de dag bekeken.
Leuk hor, om jezelf zo in beeld te
zien! Hilariteit verzekerd! Enkele reacties van de kleuters:
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‘Ik vond de filmpjes zo grappig!’

‘De pechvogel maken vond ik het allerleukste!’
‘Ik vond echt alles leuk!’

Dank je wel juf Britt en juf Eline voor
deze fijne dag!
Juf Ine
Opening vernieuwde speelplaats
Op woensdag 18 maart hebben we onder een
stralend lentezonnetje onze vernieuwde speelplaats officieel geopend. We hadden hiervoor
de rode loper uitgerold en de kleuters van juf
Christa en juf Rina hadden onze inkomhal heel
mooi versierd. Na het doorknippen van het
rode lint door Fons, onze klusjesman, volgde
een kleine receptie voor alle kleuters.
Dank je wel aan de ouders van de ouderraad
die ons hierbij geholpen hebben.
In het begin van de zomervakantie zal er opnieuw gras ingezaaid worden zodat ook dat
gedeelte van de speelplaats bij de start van
het nieuwe schooljaar er weer tip top zal bijliggen.
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Sanitair wijkschool
Door onvoorziene omstandigheden konden de geplande werken tijdens de kerstvakantie niet doorgaan maar nu zijn we blij te kunnen
melden dat de werken voor de vernieuwing van de sanitaire blok tussen de klassen van juf
Ine en juf Marie-Josée en Maartje effectief zullen starten tijdens de
paasvakantie. Het is de bedoeling om daarna het tweede dossier op te
starten waarbij dan de 2e sanitaire blok vernieuwd zal worden alsook
de vloer in de turnzaal.
Komende activiteiten
Dinsdag 5 mei: infoavond voor de ouders van de nieuwe instappers
voor het schooljaar 2015-2016
Zondag 10 mei: moederdag
Maandag 11 mei: kijkuurtje voor de instappers na Hemelvaart
Maandag 18 mei: instapmoment en bakje troost
Dinsdag 26 mei: klasfoto’s
Zondag 7 juni: familiedag ouderraad
Zondag 14 juni: vaderdag
Vrijdag 19 juni: schoolreis 5 jarigen
Woensdag 24 juni: diploma uitreiking 5 jarigen
Vrijdag 26 juni: slotactiviteit integratieproject 5 jarigen en 1e leerjaar
Medisch onderzoek kleuters geboortejaar 2011
In de derde trimester zal de schoolarts en de verpleegkundige van het CLB langskomen op school
voor een algemeen onderzoek (lengte, gewicht,
zicht, gehoor,…). Als ouder krijgt u op voorhand een
brief die je thuis moet invullen en terugbezorgen aan
de school vóór het onderzoek. Op de envelop staat
ook de datum van het onderzoek vermeld.
Na het onderzoek krijgt u van het CLB een brief met
de bevindingen.
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Vrije dagen (herinnering)
30 april (lokale verlofdag)
1 mei (Dag van de Arbeid)
14 mei (Onze Lieve Heer Hemelvaart)
15 mei (Brugdag)
25 mei (Pinkstermaandag)
Het kuikentje
Ergens in een winkel
daar scharrelt op de grond
van een etalage
een piepklein kuiken rond
Hij pikt tegen de ruiten
en gaat op zoek naar graan
hij kijkt verbaasd naar buiten
waar heel veel mensen staan
Maar als hij 't lege eitje ziet
is hij pas écht verrast
en vraagt zich vol verbazing af:
heb ik dáárin gepast?
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