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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  

 

Juni  2014 

Het schooljaar 2013-2014 loopt weer op zijn einde. 

Tijd om terug te blikken op alles wat we dit schooljaar weer 

mochten beleven. 

Tijd om een welgemeend woordje van dank uit te spreken aan 

zoveel mensen die ervoor gezorgd hebben dat we zoveel dingen 

kunnen realiseren in onze kleuterschool. 

Tijd om weer afscheid te nemen van wat voorbij is. 

Tijd om te genieten van een welverdiende vakantie. 

Dank je wel 

Jij als vrijwilliger in onze ouderraad, schoolraad 

Jij als voorleesouder waar we wekelijks op konden rekenen 

Jij als schilouder op vrijdag die ervoor zorgde dat de kleuters 

samen fruit konden eten 

Nelly, Veerle, Rianne, Heidi, Annemie, Myriam en Peggy voor de 

vele middagen dat jullie de kleuters opvingen in de eetzaal. 

Fons voor de ontelbare klusjes die je weer voor onze opknapte, 

voor de mooi verzorgde speelplaats, moestuin en de zorg voor 

onze dieren. 

Annemie en Leen voor een gezellige voor- en naschoolse opvang 

in de wijkschool. 

Aan alle kleuters voor de vele fijne en spontane momenten in de 

klas. 

Aan alle ouders voor hun vertrouwen en waardering voor de 

juffen en onze school. 

Aan alle collega’s voor hun niet aflatende inzet voor  

onze kleuters en onze school. 

Ik wens jullie graag een hele fijne vakantie toe. 

 

Heidi Cox 
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Kijkuurtje augustus 

Vrijdag 29 augustus 2014 is er een kijkuurtje  
voor alle kleuters en ouders. 

Tussen 18.00 u en 19.00 u worden de deuren van de nieuwe 
klas geopend en kunnen de kleuters kennis maken met hun 
nieuwe juf (fen). Benieuwd bij wie je kleuter op maandag 1 
september zal starten? Noteer dan nu deze datum al in je 
agenda zodat je het zeker niet kan vergeten want er wordt 
geen aparte uitnodiging opgestuurd. 
Enkel de nieuwe kleuters zullen hiervan een persoonlijke uitno-
diging ontvangen. 
De klaslijsten hangen dan op het raam aan de ingang van de 

Groenstraat en Wal en in de wijkschool voor het klasraam. 

 

Regenboogpad 
Op 24 april 2014 gingen de kleuters 
van juf Jenny/Els samen met mees-
ter Jeroen en moeke Hilda, juf Daisy 
en juf Jenny op " Regenboogpad". 
Kalle, de bostrol had onze hulp nodig 
want de kleuren van de regenboog 
waren verdwenen. Wij konden hel-
pen om de kleuren van de regenboog 
te herstellen door allerlei opdrachten 
uit te voeren. Samen gingen we op 

zoek naar " Kalle, de bostrol" die voor ons een opdracht be-
dacht had en zich verstopt had in de tuin achter onze school. 
We moesten al onze zintuigen intens gebruiken om de opdrach-
ten van Kalle te vervullen. Zo moesten we bv.  een parcours 
langs een touw geblinddoekt afleggen, prenten van vlinders 
goed verstoppen, kijken welke kleuren in de natuur overeen-
kwamen met de kleuren van de vlinder om hem goed te kun-
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nen verstoppen. We mochten 
allerlei dingen proeven en ruiken, 
wat werkten die smaakpapillen 
en die neusjes van onze kleuters 
goed, alle smaken en geuren 
werden herkend. De moeilijkste 
opdracht was met de oogjes 
dicht het heel stil maken zo lang 
de zandloper liep en luisteren 
wat we allemaal hoorden, want 
stil zijn is best moeilijk hoor! Maar ook dit lukte en we kregen weer 
een kleurtje van de regenboog bij op onze hand. Gelukkig konden 
wij "Kalle" helpen om de kleuren van de regenboog te herstellen. 
Als beloning kregen wij een bellenblazer.  
 
10-tallen  zeepbellen vlogen door de lucht en wij hadden het ge-
zien : de kleuren van de regenboog in de zeepbellen. Na een in-
tense voormiddag gingen de kleuters opgewekt terug naar de klas 
want zij hadden immers de kleuren van de regenboog hersteld sa-
men met " Kalle, de bostrol". 
Juf Jenny. 

 

Vastenproject 
Dit schooljaar haalden wij voor ons spaarproject ten 
voordele van de Mediclowns weer een mooi bedrag 
bij elkaar. 
Nadien ontvingen wij het volgende: 
 

Beste Heidi , 
Als voorzitter en in naam van de vzw Mediclowns  
dank ik u en de andere grote mensen en kinderen 
voor hun inzet en steun aan de Mediclowns. 
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 Deze centen zullen, als steeds bij ons, goed besteed 
worden in de werking. 
Onze Dr. Fabus was present en hopelijk genoten jul-
lie van zijn aanwezigheid. 
Het dankbriefje in bijlage mag je massaal verdelen, 
hiermee willen we onze    
waardering extra uitdrukken.  
Met vriendelijke groeten, 
Marc Steegmans 
Voorzitter vzw Mediclowns 

 

Soms ben je vrolijk en heb je pret  
Soms ben je ziek en moet je in bed  
Dan ben je droevig en voel je je niet goed  
De Medi Clowns brengen dan een lach op je snoet                                  
 
Voor de actie en steun ontvangen van  
Kleuterschool De Robbert  
1000 x Dank  
Dankzij jullie kunnen de Mediclowns                                      
weer veel zieke kinderen bezoeken  
in ziekenhuizen, instellingen en bij hun thuis. 

 
Kleuteruitspraken 
Maud (juf Ine): “Niels zit nog in de chips” (gips). 
Bij het oefenen van de schrijfmotoriek vertelt Marwan (juf Mari-
anne) het volgende: 
“Als je van rechts naar links schrijft dan ben je een chinees. Als 
je van links naar rechts schrijft ben je van Hamont”. 
Maite (juf Daisy) nam in de poppenhoek het doosje met de eie-
ren en zei: “Ik heb nog eiertjes”. 
Tiebe (juf Josee) was een heel spannend verhaal over pirjanja’s 
aan het vertellen. 
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 Snelheid op de Wal 
Ondanks onze actie voor de octopuspaal vorig schooljaar, zijn er 
nog altijd mobilisten die er weinig of geen rekening mee houden 
dat er hier een school ligt en hun snelheid dus ook niet aanpas-
sen als ze de school passeren. Enkele ouders meldden terecht de-
ze onveilige situatie. Daarop werd er contact opgenomen met de 
politie en werden er dit schooljaar ook 2 controles gehouden rond 
het middaguur en om 15.20 uur. Bij de eerste controle werden in 
totaal 18 overtredingen vastgesteld. 
De resultaten van de 2e controle zijn nog niet 
bekend. Hopelijk brengt dit een verandering in 
het rijgedrag teweeg. We blijven dit opvolgen 
in samenwerking met de politie want uiteinde-
lijk wil iedereen een veilige schoolomgeving. 
 

Schoolreis  
Vrijdag 23 mei was het dan zover. Na het zingen van een verjaar-
dagslied voor juf Heidi, onze directrice, vertrokken we op onze 
schoolreis. Op naar het stadspark samen met juf Maartje en lees-
ouder Lisette! 
Onze bolderkar werd volgeladen met handdoeken, schepjes en 
emmertjes, zakdoeken en de EHBO-doos. Na een flinke wandeling 
over de speelplaats van de 
lagere school, kwamen we 
aan in de speeltuin van het 
stadspark. 
De handdoeken kwamen 
goed van pas want het had 
deze nacht nog geregend. 
Verschillende speeltuigen 
werden met zorg afgedroogd 
zodat ze optimaal gebruikt 
konden worden! 
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Voor iedereen was er wat wils: 
glijbanen, piratenboot, schom-
mels, klimtuigen, familieschom-
mel,… 
Na een tijd spelen, konden we 
genieten van al het lekkers uit 
onze picknicktas.  
Nog even spelen en dan genieten 
van een lekker ijsje aangeboden 
door de ouderraad! 
Bij het vertrekken liet de bolderkar ons jammer genoeg in de 
steek en moesten we alles zelf dragen... Moe maar voldaan kwa-
men we terug op onze school aan. 
Juf Josee 

 

Wedstrijd “ Fit fit hoera” 
Hallo, 
Wij (5j kleuters) werkten de 
ganse week rond het thema 
“Fit fit hoera”. We hebben 
ons eens goed laten gaan... 
Zien we er niet "sappig en 
lenig gezond" uit ???? 
Misschien winnen we wel 
een prijsje. 
 
Vele lenige aardbeiengroet-
jes  van 
Juf Marianne en de kleuters 
Kleuterschool De Robbert 
Wal 14  
3930  HAMONT 
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En ja hoor…. Ze hebben prijs 
De kleuters van de kleuterschool De Robbert uit Hamont 
met juf Marianne hebben alvast hun beste beentje voorgezet 
en zijn daarom geselecteerd als Fit Fit Hoera klas voor mei. 
Ze krijgen met z’n allen een leuke boterhammendoos. Wij zijn 
alweer druk in de weer voor lesmateriaal voor het volgend 
schooljaar, hopelijk mogen we dan weer op zo’n enthousias-
me rekenen! We wensen jullie een heel prettige, leuke en ho-
pelijk soms ook actieve vakantie! 
Met sportieve groeten, 
Het Fit Fit Hoera team 

Schrijfdans is schrijbelen, schrijftekenen en schrijven. 
Op het einde van dit schooljaar 
kijken we met voldoening terug 
op ons eerste schooljaar waarin 
we schrijfdans integreerden in 
de turnles in combinatie met de 
zorgwerking: 
Tijdens de maand mei gingen 
voor de derde keer dit schooljaar 
de klassen schrijfdansen in de 
turnzaal en nadien op papier. De jongste kleuters maakten 
kennis met de trein terwijl de oudste kleuters ronde en ach-
ten maakten.  De uitvoering 
gebeurt zoveel mogelijk met 
twee handen om zo beide 
hersenhelften te stimuleren 
en een betere samenwerking 
tussen de hersenhelften te 
creëren. Schrijfdansen is niet 
los te denken van muziek. 
Muziek geeft steun in de vorm 
van ritme, maar geeft ook 

http://msrapportage.fb.email.addemar.com/c131/e317264/h351da/l4413/index.html


 8 

 
vrijheid om zich te uiten en de eigen 
emoties te ontdekken.                
Bij schrijfdans geldt de regel : “alles is 
juist en niets is fout!”  Het is niet erg 
dat de ondergrond gescheurd of ver-
frommeld raakt als je de bewegingen 
maar juist probeert uit te voeren met 
je beide handen op muziek en je hier 
ook nog eens plezier aan beleeft, dan 
is onze doelstelling bereikt. 
Als je nadien de bewonderende en 

trotse  blikken op de gezichten van de 

kleuters ziet van hoe mooi ze op papier gedanst hebben, hoe 

ze ervan genoten hebben; dan weten wij ook dat het goed is. 

Bevraging bij klasleerkrachten geeft aan dat de grote meerder-

heid van het team dit initiatief als een meerwaarde ervaart van-

daar dat het volgend schooljaar zeker vervolgd zal worden. 

Meer info over de integratie van schijfdans in onze school vind 
je terug  op onze website bij de nieuwsbrief van oktober 2013. 
 

Juf Jeanne en juf Anita. 

 

Schoolfeest 

We kijken met een heel tevre-
den gevoel terug op ons 
schoolfeest. 
Een hele organisatie maar als 
alles dan goed verlopen is, is 
het allemaal de moeite waard 
geweest en geeft het ook veel 
voldoening. 
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Een aantal reacties: 
 

“Ik wil jullie bedanken voor een 
geweldige dag vrijdag met het 
schoolfeest. Het was tot in de 
puntjes af; warme ontvangst met 
koffie en vlaai, een spetterend op-
treden van de kinderen. 
Het hele verhaal zat heel goed in 
elkaar, de kids deden goed mee, 
de liedjes waren goed gekozen en de dans-
jes zo lief(ik heb menig traantje weg moe-
ten vegen), de timing was goed enz...  
Wat een organisatie! Dikke proficiat voor 
iedereen!  
Daarna de gezelligheid van de picknick met 
een lekker pakketje op de speelplaats waar 
een gezellige drukte was en zowel groot als 
klein zich goed kon vermaken.  
De aanwezigheid van kleuterjuffen en di-
rectie. In mijn ogen was het tot in de per-
fectie verzorgd. Dikke, dikke proficiat voor 
iedereen die daar aan meegewerkt heeft!!! 
één ding vind ik jammer nl. Dat ik weer drie jaar moet wachten 
om zo iets moois te mogen zien. Bedankt”. 
Een voldane opa  
 

“Even een mailtje om jullie allemaal heel hartelijk te bedanken 
voor het ge-wel-di-ge schoolfeest van afgelopen zondag! Het 
was ongelofelijk goed in elkaar gestoken, alles was even goed 
en mooi verzorgd, het was gewoon een fantastische dag. Ik wil 
toch even complimenten maken want het was duidelijk dat er 
heel veel voorbereiding en heel veel liefde in gestoken is, cha-
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 peau! Vooral ook voor de juffen die ondanks alle uren die in het 
schoolfeest zijn gaan steken ook nog tijd hebben gemaakt om 
een heel mooi en verzorgd presentje voor vaderdag te organise-
ren, wat fijn”. 
 

We willen iedereen ook nogmaals bedanken voor de bijdrage 
voor de prachtige tentoonstelling die op heel veel belangstelling 
van de grootouders mocht rekenen. Ze vonden het heel moeilijk 
om te kiezen en hun persoonlijke top 3 aan te duiden. Uiteinde-
lijk kwam bij de jongste kleuters Floor Cox (juf Daisy) en Janne 
Peskens (Juf Jenny/Els) bij de oudste kleuters als winnaars uit 
de bus.  
Floor wint een cadeaubon om met het hele gezin naar een bin-
nenspeeltuin te gaan en Janne mag met haar zus en ouders 
naar het zwembad in Molenheide. Proficiat! 
Nu op naar een nog meer dan gewoonlijk verdiende grote va-
kantie,  
Een mama van de ouderraad  

Alle foto’s kan je terugvinden op onze website: 
www.derobbertkleuter.be 
Eind juli wordt de site vervangen door een nieuwe site en zullen 
de foto’s verwijderd worden.! 
 

Jong geleerd… 
Jong geleerd is oud gedaan, een spreekwoord dat u wellicht 
kent… Onder dat motto hebben de leerlingen van het vijfde leer-
jaar de kleuters van De Robbert uitgenodigd om samen compu-
tervaardigheden te oefenen. In een voorbereidende les hadden 
de leerlingen van de vijfde klas een aantal sites bezocht waarop 
educatieve spellen stonden voor kleuters. Ze maakten zich de 
oefeningen eigen, zodat ze de kleuter perfect konden uitleggen 
wat ze moesten doen. Voor de meeste kleuters was dit een ken-
nismaking  

http://www.derobbertkleuter.be
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 met een heel nieuwe school en 
met nieuwe mensen. Om de 
kleuters gerust te stellen en om 
ze een veilig gevoel te geven, 
gingen sommige leerlingen wel 
heel ver en namen ze de kleu-
ter op de schoot. Het was een 
prachtige ervaring. De reacties 
van zowel de kleuters als van 
de leerlingen van de vijfde klas 
liegen er niet om. Dit was een initiatief dat wellicht volgend 
schooljaar een vervolg gaat krijgen. 
Meester Toon 

 

Werkzaamheden 
Tot onze spijt moeten we vaststellen dat de vooropgestelde wer-
ken nog niet zijn uitgevoerd kunnen worden. Er zijn 2 dossiers 
ingediend bij Agion (agentschap voor infrastructuur in het on-
derwijs). 
Dossier 1 omvat de renovatie van 1 sanitaire blok in de wijk-
school en branddeur en brandluiken stooklokaal centrum.  
Dossier 2 omvat de vernieuwing van het verharde gedeelte van 
de speelplaats in het centrum, het toegankelijk maken van de 
inkom aan de Wal en Groenstraat voor mindervaliden en bug-
gy’s. Bij Agion kampt men met grote wachtlijsten waardoor alles 
vertraging oploopt. We hebben intussen bericht gekregen dat 
ons dossier momenteel onderzocht wordt. Hierop moeten we nu 
dus wachten totdat we ‘groen licht’ krijgen om de geplande wer-
ken uit te voeren. Dit project wordt voor 70% gesubsidieerd 
door Agion en de school betaald de overige 30%. 
We hopen op een snel en positief bericht zodat de werkzaamhe-

den kunnen starten. 
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 Zonnebloemwedstrijd 
In het kader van MOS (milieuzorg op school) 
organiseerden wij ook dit jaar weer een zon-
nebloemwedstrijd. Dit jaar kregen alle kleuters 
2 zonnebloempitjes mee naar huis om daar te 
planten en er goed voor te zorgen. Na het 
schoolfeest kregen de kleuters een meetkaart 
mee naar huis om samen met mama of papa 
de zonnebloem op te meten. Het resultaat 
hiervan werd bekeken door het MOS team en 
zij haalden de winnaars eruit: Goedele Meu-
lemans met 260 cm in het centrum en Nina 
Van De Moosdijk  met 195 cm in de wijkschool 
werden door hen tot zonnebloemkoning/
koningin gekroond. Proficiat.  
Zij kregen een mooie prijs overhandigd. 

 
 
Afscheid 5-jarige kleuters 
We nemen afscheid van 70 van onze ‘oudste’ kleuters en wen-
sen hen het allerbeste in de ‘grote’ school. 
 

“Lieve kleuter, 
Je kwam onze school binnen als een kleine ukkepuk 
nu ga je er buiten, een stuk zekerder van je stuk. 

Je hebt hier naar hartenlust kunnen spelen en leren 
en nu mag je het in de lagere school gaan proberen. 

Je bent er klaar voor, we laten je gaan 
tijd om weer een beetje verder op eigen benen te staan. 

Het ga je goed en je moet weten 
dat we jou niet snel zullen vergeten!” 
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 Beste mama en papa, 
Misschien neem je samen met je 
kleuter afscheid van onze kleu-
terschool, misschien zien we je 
nog terug. We hopen dat ook 
jullie een fijne tijd hadden op 
onze school. 
Je ‘grote’ kleuter wordt nu een 
‘kleine’ leerling in de lagere 
school. 
Ook daar staan ze klaar om hem of haar, samen met jullie, op 
de best mogelijke manier te begeleiden. 
We willen jullie danken voor de fijne samenwerking en het ver-

trouwen. 

 

Brandoefening 
‘JUF GERED UIT BRAND IN KLEUTERSCHOOL TIJDENS EVACUA-
TIEOEFENING’ 

Afgelopen dinsdag was er plots een luide explosie te horen in de 

stookruimte van kleuterschool De Robbert te Hamont. Enkele 

werkmannen voerden onderhoudswerken uit aan de verwar-

mingsketel. Dit was het scenario van een groots opgezette eva-

cuatieoefening. De reactie en de handelingen van het crisisteam 

worden zo enkele keren per schooljaar geoefend. 

Na de explosie was er hevige rookontwikkeling die er in een 

mum van tijd voor zorgde dat de inkomhal van de school ontoe-

gankelijk werd. De secretaresse van de school bleef kalm en zet-

te de evacuatieprocedure in gang. De hulpdiensten werden ge-

beld. De kleuters werden door hun juffen vakkundige begeleid 

naar de verzamelplaats. Dit gebeurde zeer snel. Op 1,5 minuten 

waren alle kleuters buiten. Enkel de zorgcoördinator en de 2 

werkmannen waren niet op de verzamelplaats verschenen. 
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De spuitgasten van de voorpost van de Lommelse brandweer 

arriveerden via de speelplaats van de lagere school. Na een eer-

ste briefing door de evacuatieverantwoordelijke gingen ze aan 

de slag. Slangen werden uitgerold, gasmaskers en luchtflessen 

werden aan gedaan om vervolgens de brand te bestrijden en de 

slachtoffers te redden. Al snel werd juffrouw Jeanne door 2 ster-

ke brandweerlui naar buiten gedragen. Ze was wat bevangen 

door de rook, maar voor de rest was ze ongedeerd. Ook de 2 

werkmannen volgden een tijd-

je later. Daar had men meer 

werk aan. Deze 2 poppen wa-

ren goed verstopt door de pre-

ventieadviseur en de oefenver-

antwoordelijke van de brand-

weer. Ook de zichtbaarheid in 

de stookkelder was zeer slecht. 

De kleuters vonden het alleszins een leuk spektakel. Ze keken 

hun ogen uit. Enkele mochten zelfs helpen bij het oprollen van 

de slangen. Het is niet elke dag dat ze een echte brandweerman 

in actie zien hé. Gelukkig maar. 
Uit: Het belang van Hamont-Achel 

Ingestuurd door Bart Weltens (preventieadviseur K.B.H.A) 

 

Uitstap naar het melkveebedrijf bij boer Bert Boonen in 
Achel met de kleuters van juf Daisy 
Op donderdag 19 juni zijn we met ons klasje naar het melkvee-
bedrijf van boer Bert Boonen geweest. 
De kleuters hebben van deze uitstap genoten en  heel wat bijge-
leerd. 
Wat hebben ze allemaal gezien en te horen gekregen:  de papa 
koe (de stier) blijft altijd binnen, de koeien hebben een hele lan-
ge tong, er is binnen een machine die helemaal uit  
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 zichzelf rijdt en zo de grond 
waar de koeien staan pro-
per maakt, we hebben ge-
zien hoe een koe gemolken 
wordt, verse koeienmelk 
geproefd en een lekker zelf-
gemaakt ijsje gegeten 
(hmmm).   De kleuters heb-
ben ook de jonge kalfjes de 
fles gegeven, de kippen  - 
ganzen – geitjes en de ezel-
tjes eten gegeven.  Kortom het was een superleuke ervaring 
waarbij de kleuters hun zintuigen goed hebben kunnen gebrui-
ken: ruiken, proeven, kijken, luisteren, voelen. 
Met een tevreden gevoel vertrokken we weer terug naar de klas. 
Juf Daisy 

 

Voorleesouders 
We doen al vele jaren beroep op ouders en grootouders die we-
kelijks komen voorlezen op een vaste dag in de week. Het voor-
lezen gebeurt in kleine groepjes in of buiten de klas. 
Het prentenboek wordt op voorhand 
door de klasjuf bezorgd zodat de 
voorleesouders dit thuis op voorhand 
kunnen inkijken. Net zoals elk jaar 
zijn er ook dit jaar voorleesouders 
die om de één of andere reden stop-
pen met voorlezen in de klas. 
Daarom gaan we op zoek naar enke-

le nieuwe kandidaten. 



 16 

 


