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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  

 

februari 2015 

Het is weer carnavalstijd. Maskers, slingers, en verkleedkleren worden 

weer uit de kast gehaald. Ook op school vieren we carnaval. In de ene 
klas al wat meer dan in de andere, niet iedereen houdt ervan uitbun-

dig te vieren. Maar in alle klassen en ook tijdens de turnles kon je het 
thema carnaval zien en horen. Vrijdag zijn we door de Teutenpeuters 

weer uitgenodigd in de Posthoorn om daar samen met alle kleuters 

van onze scholengemeenschap carnaval te vieren en te genieten van 
het optreden van een clown. Onze 2,5 jarigen houden niet zo van die 

drukte en zullen daarom met hun juf carnaval op school vieren. 
In deze nieuwsbrief kan u weer heel wat informatie vinden en ook via 

onze foto’s op de website houden we u graag op de hoogte van wat er 
allemaal reilt en zeilt in onze kleuterschool. 

 

Geniet van dit weekje vakantie en we zien jullie graag terug op maan-
dag 23 februari. 

 
Kleuterteam de Robbert. 

Alle info op 

www.derobbertkleuter.be 
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Rijmsoep voor kleuters – navorming juf Daisy en juf Katelijn 

 
Woensdag 7 januari volgden juf Daisy en ik in Has-

selt een vorming over rijmen bij peuters. De titel 
“Rijmsoep bij peuters” was erg uitnodigend en 

maakte ons nieuwsgierig. Het werd een boeiende 

voormiddag.  Het belang van rijmen werd bena-
drukt. Rijmen is leuk, omdat kinderen de melodie en 

intonatie van de taal leren kennen en teksten op rijm 
gemakkelijk onthouden. Zo leerden we dat rijmen 

belangrijk is, omdat kinderen, als ze kunnen rijmen, 
de overeenkomsten en verschillen tussen klanken horen. Horen ze deze niet 

en kunnen ze niet rijmen, dan zullen ze zeer waarschijnlijk later problemen 

hebben met leren lezen. 
Ritme, rijm, melodie en intonatie vormen de basis van taal. We kregen idee-

ën over klankversjes, klanken in versjes, deden klankspelletjes en leerden 
boeken kennen met klankspelletjes in.  

Ook kregen we leuke tips hoe we het aanbrengen van rijmpjes creatief en 

origineel kunnen “verpakken”. Zo werd o.a. de soepketel aangebracht met 
allerlei rijmversjes erin, die de peuters er op een leuke manier mogen uitha-

len of indoen. Vandaar de titel van de navorming. 
Indien jullie nu zelf zin hebben gekregen om te rijmen, 

geven we enkele titels mee: 
*Anna’s vrolijke versjes (Kathleen Amant) 
*Cadeautjes in de lucht (Mieke Van Hooft) 
*Morgen komt de zon weer op (Mieke Van Hooft) 
*Baby op schoot. Rijmpjes. (Pirjo Suviletho) 
*Wat doet de dolfijn (Elly van der Linden) 
Voor meer interessante boekentitels verwijzen we naar 

de site van uitgeverij Clavis www.clavisbooks.com 

 
Ook het belang van het kennen van eenvoudige kin-

derliedjes werd benadrukt. Deze zijn o.a. te vinden op volgende C.D’s : 
*Rube en Rutje        Kinderliedjes met gebaren 

*Bijt-ie in je bil! (Petra Koeleman, Ageeth de Haan) 
*Alle eendjes…Liedjesboek 
*Kapitein Winokio 

 
Veel rijmplezier, Juf Katelijn. 

http://www.clavisbooks.com


 3 

 
Kleuteruitspraken 

 
Joep uit de klas van juf Heidi (Ellen) weet het een en ander over boten : zo 

heet de kapitein van een boot “een bootpiloot”. 
 

In de turnzaal waren de kleuters bezig om hun turnpantoffels aan te doen. 

Julie zegt tegen Joep: “Je bent nog niet klaar, je loopt nog op de blote sokken.” 
(uit de klas van juf Heidi/Ellen). 

 
Wout uit de klas van juf Christa zegt: “Juf, het 

ligt hier vol konijnenkeutels.” 
De juf antwoordt: “Waarom zijn dat geen keutels 

van een haas?” 

Waarop Wout dan weer zegt: “Die komt toch 
alleen met Pasen?!” 

 
Evi Sanders (juf Laura) moest vanmorgen plas-

sen maar de wc-brilletjes waren na het poetsen 

nog niet teruggeplaatst waarop Evi naar de juf 
roept : “juf, de zonnebrilletjes zitten er nog af!” 

 
Kleuteraantallen en herberekening 

 
Op 1 februari (teldatum in het onderwijs) telde onze kleuterschool 262 kleuters. 

Op maandag 2 februari zijn er bij juf Laura 5 nieuwe kleuters gestart. Na de 

carnaval vakantie zullen er eveneens 5 nieuwe kleuters bij juf Laura starten. 
Welkom aan al deze nieuwe kleuters. 

In de wijkschool starten voorlopig geen nieuwe kleuters bij juf Katelijn en juf 
Inge. 

 

Wanneer een school meer kleuters heeft dan het vorige telmoment kan je op 
een aantal vastgelegde momenten een herberekening van het aantal lestijden 

aanvragen. 
Na de carnavalvakantie is zo’n eerste moment. 

De eventuele extra lestijden die wij als kleuterschool zullen ontvangen gaan 

naar juf Elke die momenteel reeds een aantal SES uren bij onze jongste kleuters 
heeft. 
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 Film in de Walburg 

Op vrijdag 16 januari gingen we met de kleuters naar cine-
ma de Walburg. 

Een activiteit die gesponsord werd door onze ouderraad; 
dankjewel ouderraad! 

Voor de jongste kleuters toonden we speelse verhaaltjes 

van Stip en Vlek: De sneeuwstorm, Tandentovenaars, 
Stempelpret en Stip en Vlek zien sterren.(www.jekino.be/

stipenvlek) 
 

 
Voor de oudere kleuters maakten we een keuze uit Les-
pakket bij Kleine helden & rare kwasten (vrolijke, korte 

Europese animatiefilms zonder dialogen): Mijn vrolijk 
staartje, Egel wil een knuffel, Een zonnige dag, Bosmuzi-

kanten, Lach mijn vriend, Cyber).  
(www.kleinehelden.be/www.lesseninhetdonker.be/

www.kortfilmfestival.be) 

 
We vonden het belangrijk om, in het kader van muzische 

opvoeding op school, hier een aantal extra doelstellingen 
in te verwerken zodat de kleuters verschillende ervaringen konden opdoen. 

In het onderwijs komen doelen als mediawijsheid en beeldgeletterdheid meer 
en meer ter sprake. Termen die slaan op de visuele cultuur waarin we tegen-

woordig leven. Kinderen ‘stimuleren’ om de beelden die ze zien goed te 

‘lezen’ is een belangrijke opstap. Spelenderwijs leren wat een beeldkader is, 
dat geluid het beeld beïnvloed en dat er truckjes bestaan om een mooi film-

verhaal te vertellen. Allemaal elementen die we aan kleuters trachten mee te 
geven. Heel simpel maar ook heel fundamenteel. 

Zo kregen de kleuters achtereenvolgens een stukje film met enkel geluid of 

een stukje film met enkel beeld te horen/zien. 
Nadien kregen ze dan het stukje opnieuw te zien met beeld en geluid. 

Op deze manier werd de verbeelding van de kleuters aangesproken. 
Bij de oudste kleuters werd een filmpje stopgezet en mochten de kleuters zelf 

vertellen hoe ze dachten dat het verhaal verder zou verlopen. 

 
 

 
 

 

http://www.jekino.be/stipenvlek
http://www.jekino.be/stipenvlek
http://www.kleine
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 Nieuws van het secretariaat 

 
We werken sinds kort in de boekhouding met een nieuw systeem van factura-

tie. 
Hierdoor staat er op de factuur niet meer specifiek vermeld voor welke periode 

het middagtoezicht en voor- en naschoolse opvang (wijkschool) van toepassing 

is. 
Dit is, zoals in het verleden ook reeds het geval was, van toepassing op de 

voorbije 2 maanden van de factuurdatum. 
 

Medicatie op school 
 

Omdat we af en toe nog medicatie in de schooltas vinden, willen we u nog-

maals wijzen op het medicatiebeleid op school. 
Gelukkig komt dit zelden voor maar als een andere kleuter de medicatie vindt, 

inneemt en er vb. een allergische reactie op doet, is het 1 keer te veel. 
In ons schoolreglement staat het volgende: 

 

Principieel verstrekt de school geen enkele medicatie. 
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie 
toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een 
schriftelijk attest van de dokter, met de juiste dosering en toedieningswijze. 
Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de zorgcoördinator. 
 
We rekenen erop dat alle ouders zich aan deze afspraak houden. Dank je wel. 

 
Projectweek gezonde voeding en gezond ontbijt 

 
“Eet ’s morgens als een koning, ’s middags als een prins en ’s avonds als een 

bedelaar.” 

Dit spreekwoord is niet uit de lucht gegrepen. 
Aan de ontbijttafel doe je immers je brandstoftank vol om je motor op gang te 

krijgen. 
Een stevig en lekker ontbijt geeft energie en helpt je hersenen op dreef. 

De koolhydraten en suikers die je tijdens het ontbijt inneemt, zorgen ervoor 

dat je geheugen beter werkt. Onvoldoende koolhydraten veroorzaken ver-
moeidheid, gebrek aan concentratie… 
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De ontbijttafel is een ontmoetingsplaats 

Ontbijten is meer dan alleen je lichaam sterken. Door samen aan de ontbijt-
tafel te gaan, verzorgen we ook onze geestelijke gezondheid. 

Met de kinderen samen tafelen, vormt de manier bij uitstek om ze een goede 
leefstijl aan te leren. Door het goede voorbeeld te geven, komen ze alles te 

weten over een gezonde maaltijd. 

Een gezellige maaltijd wekt de eetlust immers vanzelf op! 
 

Waaruit bestaat een evenwichtig ontbijt? 
Een evenwichtig ontbijt bevat alle producten uit alle vakken van de actieve 

voedingsdriehoek. 
 

www.ontbijtjefit.be 

 
In de week van 9-13 maart gaan we in alle klassen rond gezonde voeding 

werken. Als afsluiting van dit project is er dan het gezond ontbijt in de Post-
hoorn samen met de grootouders. 

 

http://www.ontbijtjefit.be
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Een brooddoos vol gezondheid 

 

Ook het project: ‘een brooddoos vol gezond-

heid’ waar een aantal klassen zich voor in-

geschreven hebben, sluit hierbij aan. De 

kleuters leren spelenderwijs een gezonde 

boterhamlunch samenstellen. Ze leren de 

belangrijke voedingsgroepen benoemen en 

afvalverpakkingen in de juiste vuilnisbak te 

gooien. Ze krijgen ook de kans om allerlei 

dingen te proeven. 

 
Werken speelplaats en inkom 
 

De voorbije weken was het een bouwwerf op onze speelplaats en moes-

ten we ons een beetje behelpen. Ook de hopen zand in de klas die dat 
met zich meebracht was niet altijd even fijn maar we hebben er iets heel 

moois voor in de plaats gekregen! 
We zullen met onze kleuters onze nieuwe speelplaats nog officieel inhuldi-

gen. Ook de ingangen aan de Groenstraat en Wal zijn nu vlot toegankelijk 

voor buggy’s, rolstoelen,… Daar zullen we veel plezier van hebben.  
In deze week werd er weer gefietst op de speelplaats tijdens het turnen 

en hadden we de loopplank niet meer nodig om de fietsen op de speel-
plaats te krijgen. 
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Ingang Wal 

 
Aan de ingang van de Wal zijn er 2 muurtjes gemetst die voor sommige 

kleuters uitnodigen om erop te gaan klimmen en over te lopen. 
Dit is uiteraard niet de bedoeling. 

De leerkrachten hebben de kleuters hier in de klas op gewezen en letten er 

ook op als ze met de kleuters naar de turnzaal gaan. 
Ook de begeleiding van de Pagadder is hierover aangesproken. 

Wat na schooltijd gebeurt, is onder toezicht van de ouders en valt ook on-
der hun verantwoordelijkheid. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Daarom vragen we aan de ouders om erop toe te zien dat hun kleuter niet 

op het muurtje loopt. Als iedereen hier rekening mee houdt, vermijden we 
ook onnodige ongelukken. 

 
Rollebolle 

 

Op donderdag 29 januari gingen 
onze 4- en 5 jarige kleuters in de 

namiddag Rollebolle in de Post-
hoorn. 

Spelen is voor elk kind de meest 

natuurlijke en spontane vorm 
van bewegen. Al spelend worden 

zijn fysieke en motorische capa-
citeiten optimaal ontdekt en ont-

wikkeld.  
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Daarom dit belangstellingspunt : met sport en spel blijf je fit en wel !  

Rollebolle is een ideaal bewegingslandschap om de kinderen van de tweede 
en derde kleuterklas te laten experimenteren en imiteren en om allerlei vaar-

digheden en bewegingen bij hen uit te lokken. Door het vele aantrekkelijke 
en uitnodigende "speelgoed" dat wordt aangeboden, is Rollebolle een leerrijk 

speelparadijs waar elkeen ook echte spelvreugde ervaart. 

 
Dank je wel aan de ouders die meegingen als begeleiding. 

 
 

 
Komende activiteiten 

 

dinsdag 3 maart: sportdag jongste kleuters 
woensdag 4 maart: sportdag voor de oudste kleuters 

donderdag 26 maart: theater voor de oudste kleuters  
maandag 30 maart: kijkuurtje voor de instappers van Pasen 

 

Medisch onderzoek 4 jarige kleuters 
 

In de maand maart gaan onze 4-jarige kleuters op medisch onderzoek bij het 
CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) in Neerpelt. U heeft op voorhand een 

vragenlijst gekregen die u thuis diende in te vullen en dan terug te bezorgen 
aan de klasjuf.  Zo kan de schoolarts en de verpleegkundige van het CLB het 

onderzoek voorbereiden. Op het etiket op de envelop stond de datum wan-

neer uw kleuter op onderzoek gaat. De bus vertrekt stipt om 8.25 u en zal 
rond 12 u weer terug op 

school zijn. Afhankelijk 
van hoe snel de onder-

zoeken verlopen, kan het 

zijn dat de kleuters een 
beetje later op school 

zijn. Gelieve daar reke-
ning mee te houden. 

 

Integratie 
 

Om de overstap van de kleuterschool naar de lagere school zo vlot mogelijk 
te laten verlopen, zijn er gedurende het schooljaar een aantal integratieactivi-

teiten voorzien voor onze oudste kleuters.  
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 Bij de 5-jarige kleuters in het centrum gaan op vrijdagnamiddag ‘de deuren 

open’ en kunnen ze bij en met elkaar spelen. Zo leggen ze ook contacten met 
de kleuters uit de andere klassen. Voor de klasjuf is dit een moment om te 

observeren welke kleuters naar elkaar toe trekken en welke niet en dit kan 
haar helpen bij de klasindeling op het einde van het schooljaar. 

De volgende stap is dat  de 5-jarige kleuters van onze wijkschool komen 

meespelen met de 5-jarigen in het centrum zodat ook zij elkaar leren kennen. 
In de maand maart zal juf Ine 2x met de oudste kleuters naar het centrum 

komen. 
Vastenproject 

 
40 – dagentijd, tijd van bezinning, ook met onze kleuters. 

Verbondenheid…met elkaar… met rijk én arm…overal in de wereld, ver en 

dichtbij. 
Dit jaar sparen we voor een project van Broederlijk Delen:  

 

 
* Kuska betekent ‘Samen’ in de lokale taal Quechua. 

 
Cedep Ayllu, een partner van Broederlijk Delen, steunt boeren in Peru in de 

strijd tegen klimaatverandering. 

 
In onze kleuterklassen staan Blanca(9) en Victor(6) centraal. Zij wonen in 

Amancay, maar een mijnbouwbedrijf be-
dreigt hun thuis. Het gebied waar zij leven, 

is namelijk rijk aan grondstoffen. Maar 

mijnbouw, dat betekent: verlies van grond, 
geen inspraak, watervervuiling en bovenal 

een groot watertekort. 
 

Aan de hand van foto’s, een verhaal en 

allerlei activiteiten laten we de kleuters 
kennismaken met het leven van de kin-

deren in Peru. 
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 Meer info over ons spaarproject vind je terug op de brieven die de kleuters 

mee naar huis krijgen.  
We hopen dat we net zoals andere jaren weer een mooi bedrag bij elkaar 

kunnen sparen. 
 

Nieuws van de ouderraad 

 
Het is al februari…Het schooljaar is al in de helft! 

De dagen worden beetje bij beetje langer… 
Langzaam stappen we richting de lente…heel langzaam… 

De krokusvakantie is een welgekomen tussenpauze voor onze kleuters en 
hun ouders. 

 

Onze ouderraad is volop bezig met het verzamelen van de vele mooie prijzen 
voor onze kienavond die door onze talrijke sponsors worden geschonken. 

We zijn er zeker van dat we mooie prijzenpakketten kunnen samenstellen. 
Na de vakantie zal uw kleuter kien-/steunkaarten meekrijgen die hopelijk alle-

maal in geld kunnen worden omgezet.  Dit jaar hebben we gekozen voor 12 

kaarten aangezien deze 2 volledige ”reeksen” vertegenwoordigen en het dus 
aan de kassa vlotter zal verlopen. 

Wij hopen op een massale opkomst zodat we al onze kleuterklassen kunnen 
voorzien van nieuwe moderne computers. 

U bent van harte welkom in de Posthoorn op vrijdag 20 maart om 20.00 u. 
De deuren gaan open vanaf 19.00 u. 

 

Maar vooreerst zou ik iedereen een hele fijne vakantie willen toewensen! 
Een vakantie met een slinger in je haar, confetti in je schoenen en een mas-

ker op je hoofd! 
Een vakantie met een straaltje zon, een mooie lach en vooral gezelligheid 

met de mensen die je lief zijn! 

 
Mieke Vanhoof 

Voorzitster Ouderraad KS De Robbert 
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