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De Robbie 

K L E U T E R S C H O O L  D E  R O B B E R T  

 

december 2015 

Konden wij  
maar sterren plukken 
om vrede te strooien 

wereldwijd 
maar wellicht is 

een klein gebaar van 
aandacht voor elkaar 

genoeg om hier en nu 
met vrede te beginnen. 

 

Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen 
en veel liefde, voorspoed en geluk mag dragen. 

Wij wensen jullie fijne feestdagen toe 
en een gelukkig en gezond 2016! 

Kleuterteam De Robbert 

 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 
Momenteel telt onze kleuterschool 264 kleuters. 
Na de kerstvakantie zullen er 14 nieuwe kleuters instappen waarvan 
10 in het centrum en 4 in de wijkschool. 
Welkom aan Tuur, Pepijn, Chaima, Robbe, Thure, Bryson, Nathan, 
Juul, Sharanjit, Chernor, Dean, Bjarne, Resa en Zinedine. 
We wensen ze een goede start toe en hopen dat ze zich hier snel 
thuis zullen voelen. 
 
Papiermannetje 
MOS – actie:  Het papiermannetje op school. 
Voor de herfstvakantie kregen alle klassen een bezoekje van het pa-
piermannetje. 
Het papiermannetje kwam de kleuters en de juf er op attent maken 
dat we zuinig moeten omgaan met papier. 
Het papiermannetje vraagt aan de kleuters en de juffen om hier in de 
klas extra aandacht aan te besteden.  
Hoe kunnen wij hier op letten?  
- Restjes papier in een knutselbak sorteren. Dit kan je nog gebruiken 
om mee te knutselen. 
- Als we een tekening maken, kunnen we misschien ook het blad om-
draaien en ook op de  
  achterkant  tekenen? 
- Voor de juffen: recto/verso kopiëren. 
 
Zo worden er minder bomen omgekapt en dat is beter voor het mili-
eu!! 
 
Werkgroep Mos 
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Bebat Dubbele punten actie 
Hoera, binnenkort is ‘t weer "dubbele-punten-tijd" bij Bebat! 

In januari 2016 start er een nieuwe scholenactie, en krijgen deelnemen-
de scholen niet 1 maar 2 Bebat-punten voor elke kilogram gebruikte bat-
terijen die ze inzamelen. 

Met deze punten kunnen scholen sparen voor didactisch materiaal. 

Wil jij de school van je zoon of dochter helpen? Geef dan in januari je 
gebruikte huishoudelijke batterijen* mee naar school! 

Bebat geeft ze een nieuw leven, en de school krijgt extra punten - goed 
voor de natuur én voor de school. 

 

Bezoek aan de kaasmakerij Catharinadal 
Naar aanleiding van ons pro-
ject “Een brooddoos vol ge-
zondheid” hebben we een be-
zoekje gebracht aan de kaas-
makerij Catharinadal te Achel.  
We zijn gestart met een rond-
leiding in de kaasmakerij waar 
de melk omgevormd wordt tot 
kaas.  Zo hebben we de evolu-
tie gezien van gewone melk 
waarbij een 
‘toverdrankje’ (stremsel en 
zuursel) werd toegevoegd.  
Hierdoor gaat de melk samen-
klonteren, dikker worden en 
zo ontstaat de ‘wrongel’, en dit wordt uiteindelijk een zacht kaasje.  
De blokken ‘zachte kaas’ worden in de kaasvormen gedaan en dan onder 
een pers gezet zodat het overtollige water eruit geperst wordt.  Daarna 
verdwijnen de kazen in een zoutbad en worden ze gepekeld.  Het zout 
dat in de kaas dringt bevordert de korstvorming,  stevigheid de smaak 
en ook de houdbaarheid.  Maar het stonk wel een beetje… 
We zijn ook een kijkje gaan nemen in de schatkamer (de kelder) die vol 
met kazen ligt. Hier kunnen de diverse soorten kazen rijpen en worden 
ze dagelijks handmatig omgedraaid.  Door het rijpen worden de kazen 
steviger en krijgen ze meer smaak.  Boer Peter heeft ons ook laten zien 
hoe de kazen worden voorzien van een plastiek beschermlaagje en dit 
vormt dan de gele kleur aan de buitenkant van de kazen.   
Een educatief filmpje mocht zeker niet ontbreken waarbij  
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 we uitleg kregen over de 
geschiedenis van het Ca-
tharinadal en hoe al jaren-
lang door de familie Boo-
nen diverse verse kazen, 
zuivel en ijs producten wor-
den gemaakt. 
Als laatste mochten we na-
tuurlijk  proeven en smullen 
van diverse soorten kazen, 
chocopasta en hebben we 
een lekker ijsje gegeten!  
Het was een superleuke en 
lekkere ervaring waar we 
met z’n allen van genoten 
hebben!  
Juf Joke en juf Christa 
 
Project sociaal-maatschappelijke training 
 
Graag wil ik jullie even voorstellen aan Isalie Huijskens. 
Isalie is 20 jaar en zit in het buitengewoon onderwijs Sint- Elisabeth te 
Wijchmaal. Hier zit ze in een klas van 7 leerlingen met een mentale 
beperking. De voornaamste doelstelling in haar klas is de zelfstandig-
heid en zelfredzaamheid verhogen. 
Om hierbinnen een uitdaging te vinden, zijn we op zoek gegaan naar 
een stageplaats voor een sociaal-maatschappelijk training. Sociaal-
maatschappelijke training is een buitenschoolse training met als doel 
ervaring op te doen met het oog op een zinvolle dagbesteding, bege-

leid werken, vrijwilligers-
werk, maar heeft niet als 
doel om beroepservaring 
op te doen gericht op late-
re betaalde arbeid.  
Voor deze stage zijn we 
dus uitgekomen op Kleuter-
school De Robbert. Na 
overleg met de directie 
kwamen we er achter dat 
enkele kleuterjuffen het 
wel zagen zitten om Isalie 
hier een kans voor te ge-
ven. 
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 Sinds eind september helpt Isalie op maandag in het klasje van juf Lie-
ve en onlangs kwam er op donderdag het klasje van juf Daisy nog bij. 
Hier helpt Isalie de juf met allerlei taakjes zoals jasjes aan- en uitdoen, 
schoentjes aan- en uitdoen, handjes wassen, fruit- of koekendoosjes 
opendoen, toiletbezoek, verfborstels uitwassen, … 
Isalie geniet ten volle van de sociaal-maatschappelijke training en is 
heel blij om in de kleuterschool stage te mogen lopen. 
Als jullie nog vragen hebben, dan wil ik die graag beantwoorden. Je 
mag steeds informeren bij de directie of mij een mailtje doen  
lindsayaps8@hotmail.com. 
Peeters Lindsay (Leerkracht BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal). 
 
Sintweek 
 
Maandag 30 november kregen de kleuters 
een brief van Sint en zijn pieten. Door het 
slechte weer van de voorbije dagen was er 
iets vreselijks gebeurd met het grote, rode 
boek van de Sint : de wegenkaart van Ha-
mont was in stukken gescheurd en wegge-
blazen door de harde wind. Maar niet alleen 
de wegenkaart, ook het dakenplan en de 
namenlijsten van de kleuters waren weg. 
Sint vroeg in zijn brief om goed rond te kij-
ken of de kleuters deze dingen ergens zagen 
liggen en om deze aan hem terug te bezor-
gen als ze ze gevonden hadden. 
Dinsdag 1 december : Wat hing daar op on-
ze speelplaats? Delen van de wegenkaart, 

namenlijsten van de kleuters, 
nummers van daken. Zzou dit 
zijn wat de Sint kwijt was? 
Woensdag 2 december:  van-
daag mochten we in de klas 
ons schoentje zetten en  leg-
den we alles wat we gevonden 
hadden bij onze schoen. Hope-
lijk was dat wat de Sint zocht! 
Donderdag 3 december:  
hmmm… allemaal wat lekkers 
in onze schoen en ja hoor, het 
stratenplan van de Sint was 
weer in orde.  
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Gelukkig had Sint een goede puzzelpiet die ervoor gezorgde dat het 
stratenplan weer helemaal ok was. Nu zou de Sint en zijn pieten de 
weg naar onze huizen en naar de school wel weer vinden en wist hij 
weer wie in welk huis woont. Gelukkig hadden wij de Sint kunnen hel-
pen. Juf Jenny (werkgroep sint) 

 
Op vrijdag 4 
december 
was het ein-
delijk zo 
ver. De Sint 
kwam op 
bezoek in 
onze school. 
Onder be-
geleiding 
van mooie 
Sinterklaas-
muziek gin-
gen we de 
Sint afhalen 
in het kloos-
ter. Hij had 

maar liefst 3 pieten meegebracht. Het viel onze kapoenen al meteen 
op dat er deze keer 2 meisjes pieten bij waren.  
Hier waren alle kleuters enthousiast over.  
Anders dan andere jaren kwam de Sint in de mooi versierde turnzaal 
op bezoek. Per leeftijdsgroep mochten de kleuters een bezoekje bren-
gen. We zongen en dansten voor de Sint. Ook hadden ze weer mooie 
cadeautjes meegebracht. Bedankt lieve Sint.  
De kleuters en ook de juffen hebben er zeker en vast weer van geno-
ten.  
Juf Els (werkgroep sint) 
 
Wist je dat de sint ook op 
de hoogte is van de moder-
ne technologie? 
Hij heeft tussen de middag 
geskyped met Niels, Jens 
en Ben die in het ziekenhuis 
liggen. 
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Project 'de gezonde boterhamdoos' in de klas van juf Mari-
anne 
 
Op maandag 16 november kwam de diëtis-
te van de Voorzorg bij ons in de klas. Ze 
vertelde een verhaal over twee kindjes in 
de klas die nooit wilden spelen, nooit blij 
waren en altijd maar op de bankjes zaten. 
De kinderen in het verhaal werden onder-
zocht door de dokter, deze kon niets vin-
den. Toen de juf in de boterhamdoos van 
de kinderen keek, zag ze chocolade, koek-
jes, snoepjes en cola.. 
De kleuters waren verbaasd: dat is allemaal 
zo ongezond! 
Spontaan kwamen de reacties: "van mijn 
mama mag ik maar 1 snoepje per week, 
van papa mag ik alleen cola drinken bij 
mijn frietjes,..." De diëtiste vroeg of de kleuters dan wisten wat er 
wél gezond was. Ze begonnen te roepen: bananen, peren, vis, ap-
pels, boontjes,... Wat waren ze er al goed van op de hoogte! 
De diëtiste vertelde dat er "vriendjes" waren, die de kleuters elke 
dag zouden moeten eten. Zo blijven ze gezond, worden ze sterk en 
kunnen ze goed spelen. De gezonde vriendjes waren: graanvriend-

jes (boterham, rijst, aardappelen), 
fruitvriendjes, groentevriendjes en 
melkvriendjes (yoghurt, melk). Wie at 
deze vriendjes elke dag? Bijna alle 
vingers gingen omhoog. 
Als afsluiter mochten wij een gezonde 
boterhamclown maken.  
Er waren veel kleuters die zeiden dat 
ze iets niet lekker vonden maar ze 
moesten toch eerst proeven en ach-
teraf bleek dat dat de meesten het 
toch wel lekker vonden. Het was een 
boeiende les, we hebben er veel van 
geleerd en van genoten! 
Juf Lotte 
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Opbrengst eetdag 
Omdat bij het verschijnen van de vorige Robbie nog niet alle rekenin-
gen binnen waren, hadden we ook nog geen idee van de opbrengst 
van onze eetdag in oktober. 
Intussen is dat wel bekend en werden er al een aantal dingen aange-
kocht: een nieuwe muziekinstallatie voor in de turnzaal en een aan-
vulling van puzzels voor in de klassen. 
Waarom puzzels? 
Puzzelen omvat veel meer dan alleen maar de ontwikkeling van de 
fijne motoriek. Het bevordert ook het probleemoplossend denken, de 
zelfredzaamheid en de concentratie. Het zorgt ervoor dat de kleuter 
ruimtelijke begrippen verwerft en verwerkt. Puzzelen kan zelfs een 
inleiding zijn tot het reken-, lees- en schrijfproces. Wanneer de juf 
puzzelen aanbiedt als groepsactiviteit kan dit ook het sociale aspect 
bevorderen. 
In de klassen is er al een groot aanbod aan puzzels maar er bestaan 
heel veel soorten puzzels en die zijn niet altijd of niet voldoende aan-
wezig. Vb. blokpuzzels, lagenpuzzels, stokpuzzels,… 
Met andere woorden, andere puzzels dan de standaard puzzels die 
kleuters gewoon zijn. 
We willen een zo gevarieerd en breed mogelijk aanbod aanbieden in 
de klassen en daarom dat we ervoor gekozen heb om dit in elke klas 
te optimaliseren. 
Er zijn kleuters die graag puzzelen maar er zijn ook kleuters die niet 
uit zichzelf aan een puzzel zullen beginnen. Omdat bij puzzelen ver-
schillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen vinden we het be-
langrijk dat iedereen kan/leert puzzelen om zijn/haar niveau. 
Om dit extra te stimuleren zijn een aantal klassen gestart met een 
puzzelrups. 

Lagenpuzzel                blokkenpuzzel                 stokpuzzel/schuifpuzzel   
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Voorleesweek 

 
De voorleesweek liep van 21 tot 29 november. 
Het is een jaarlijkse campagneweek waarin het belang van voorlezen 
in de kijker gezet wordt. 
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie, de creativi-
teit en de sociale vaardigheden bij kinderen. Bovendien is voorlezen 
de garantie voor een leven lang leesplezier. 
In onze kleuterschool werd dit in een aantal klassen gecombineerd 
met de week van de grootouders en zo kwamen er heel wat opa’s en 
oma’s een verhaaltje vertellen in de klas. 
Het was heel gezellig en jong en oud heeft ervan genoten. 

Komende activiteiten 
 
25/01 kijkuurtje voor de instappers van 1 februari 
27/01 pedagogische studiedag voor de leerkrachten; kleuters zijn die 
dag vrij 
28/01 rollebolle voor de 4 en 5 jarige kleuters in de sporthal in Achel 
1/02 kijkuurtje voor de instappers na carnaval 
5/02 carnaval in de Posthoorn  
8/02 tot en met 14 februari: carnavalvakantie 
23/02 theater voor de jongste kleuters (2,5- 3 jarigen) 
4/03 lokale verlofdag = geen school 
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 Oudercontacten 
Op 27 + 28 januari en 2 en 3 februari gaan de algemene oudercontac-
ten door. 
Hiervoor krijgt u tijdig een uitnodiging met daarop de beschikbare da-
ta en tijden. 
We vragen om indien mogelijk meerdere tijdstippen aan te duiden zo-
dat het voor de klasjuf gemakkelijker is om een planning op te maken. 
Tijdens het oudercontact worden bevindingen uitgewisseld met be-
trekking tot het welbevinden, betrokkenheid, competentie en sociale 
vaardigheden. 
Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie zal er een alge-
meen oudercontact zijn op het einde van het schooljaar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de vorige Robbie deden wij een oproep naar lege flesjes voor de vas-
tenactie. 
We kregen intussen al heel wat flesjes binnen waarvoor dank namens de 
pastorale werkgroep. 



 11 

 Nieuws van de ouderraad 
De kerstman en zijn slee met rendieren vliegt, maar de tijd ook! Sin-
terklaas en zijn pieten zijn nog maar net terug in Spanje en het is al 
bijna kerstvakantie, dan kunnen we weer genieten van alle mooie 
lichtjes.  
 
Zoals eerder vermeld zal de speelgoedbeurs doorgaan op zondag 5 
juni in de Posthoorn. We bieden jullie daar de mogelijkheid om één of 
meerdere tafels te huren. De opbrengst van hetgeen je verkoopt is 
voor jezelf. 
Verder informatie hierover volgt nog. 
 
We gaan op vrijdag 11 maart weer kienen, met als doel aankopen van 
divers lesmateriaal.  
 
In de klassen hebben we toch nog regelmatig te maken met hoofdlui-
zen, maar we hebben een goede tip ontvangen. 
Smeer een druppeltje lavendelolie achter elk oortje. Het is het probe-
ren waard. 
 
Zoals jullie allen wel weten, hebben we enkele zeer mooie ideeënbus-
sen opgehangen op school, waar we jammer genoeg maar weinig 
post in ontvangen. Heb je tips of leuke ideetjes, deel ze dan met ons. 
 
Tot slot wil ik iedereen een heerlijke kerstvakantie, gezellige kerstda-
gen en een leerzaam en gezond 2016 toewensen namens de ouder-
raad. 
 
Chantal Nieuwendaal 
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