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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  

 

Oktober  2014 

Zomaar een boom 

Zomaar een tak 

Zomaar een blad 

Zomaar wat wind 

Groen…geel…bruin 

Zomaar een grond 

Vol met bladeren 

 

Zomaar wat dauw 

Zomaar wat druppels 

Zomaar wat mos 

Zomaar een web 

Zomaar een bos 

Vol met paddenstoelen 

 

Ja het is weer herfst! 
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Herfstvakantie 
De herfstvakantie staat voor de deur; tijd om in deze Robbie 
even terug te blikken op wat voorbij is en ook al even vooruit te 
kijken naar wat er na de vakantie allemaal te gebeuren staat op 
onze kleuterschool… Op maandag 3 november verwelkomen we 
16 nieuwe kleuters waarvan 10 bij juf Josee in het centrum en 
6 bij juf Katelijn en juf Inge in de wijkschool. In totaal telt onze 
kleuterschool dan 245 kleuters. Maar eerst gaan we genieten 
van een weekje vakantie. Hopelijk met veel mooi weer zodat de 
kleuters volop buiten kunnen  spelen. We zien jullie graag terug 
op maandag 3 november en wensen jullie een fijne herfstva-
kantie toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eetdag 
Op zondag 5 oktober was het gezellig druk in de Posthoorn 
voor ons ‘Festa della pasta’. Het was een nieuw concept dat we 
wilden uitproberen en aan de reacties te horen kunnen we zeg-
gen dat we een geslaagde eetdag achter de rug hebben; het 
eten was lekker en de tafels werden snel bediend. Dank je wel 
aan de ouders waar we die dag op konden rekenen voor het 
klaarzetten van de zaal, voorbereiding in de keuken, hulp in de 
bediening en bij het opruimen! Dank je wel aan de gezinnen die 
een bezoekje brachten aan ons restaurant. De opbrengst van 
deze eetdag gaat naar het nieuwe meubilair in de klas van juf 
Daisy en juf Katelijn en Inge. 
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Klas juf Katelijn/Inge                                     Klas juf Daisy 

 

Kleuteruitspraken 
 Chelsey (juf Daisy) : “ juf, ik heb het een beetje heet in mijn 

haren”. 
(na het strappen op de speelplaats) 

 Juf Christa ging met de kleuters naar de schapen en Cas 
merkte het volgende op: “juf, die heeft een luier”. 

 Stef (juf Katelijn en juf Inge) heeft een pippap gemaakt van 
een dunne ballon en een dikke bal. Eerder was hij ook al van 
de pippap gevallen. Weten jullie al wat Stef bedoelde? Een 
wipwap. 

 Milan (juf Daisy) haalde zijn banaan uit zijn boekentas en de-
ze was een beetje bruin en plat. Hij riep de juf en zei: “juf, 
mijn banaan is dood”. 

 
Stagaires 
Elk schooljaar krijgen wij verschillende aanvragen voor stageplaat-
sen. We vinden het belangrijk dat studenten de kans krijgen om 
ervaring op te doen in de klaspraktijk. Daarom zal je ook dit jaar 
weer stagaires zien rondlopen op onze school. We werken hiervoor 
vooral samen met de KHLim in Hasselt (lerarenopleiding) en Sint 
Maria (studenten kinderverzorging). De klasjuf (mentor) neemt de 
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 begeleiding van de student op zich.  
 
Tutti Frutti 
Ons Tutti Frutti project is gestart op vrijdag 19 september en 
loopt tot vrijdag 19 juni. Dank je wel aan de ouders die zich op-
gegeven hebben om op regelmatige tijdstippen te helpen bij het 
schillen van het fruit. Ook aan de mama van Amber en Binck die 
ervoor zorgen dat het fruit van de wijkschool wekelijks wordt 
opgehaald bij de GB. De planning hiervan loopt tot en met de 
maand januari. Voor de kerstvakantie gaan er opnieuw brieven 
mee met de oproep voor schilouders voor de periode van febru-
ari tot juni. Veerle maakt dan in de maand januari een nieuwe 
planning op. Ze bezorgt de betrokken ouders dan een briefje 
met de data waarop ze op school verwacht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Dierendag 
In alle klassen werd er rond het thema dieren gewerkt (zie vele 
foto’s op de website). Op vrijdag 3 oktober kregen we bezoek 
van Hadog (hondenschool). Onder begeleiding van hun baasje 
lieten de honden zien wat ze allemaal op de hondenschool had-
den geleerd. De kleuters kregen ruimschoots de kans om de 
honden te aaien, ermee te gaan wandelen op de speelplaats, 
een snoepje te geven, een speeltje weg te gooien,… 
Het was een mooie en leerrijke ervaring. Enkele kleuters waren 
een beetje bang maar hadden dit op het einde vaak overwon-
nen. Na de speeltijd konden de kleuters onder de afdaken en op  
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de reuzenschildpad speelt een 

spelletje mee ... 

Samen wandelen met een hond 

van de hondenschool 

Jens op het paard 

van zijn opa... 
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de speelplaats op zoek gaan naar allerlei dieren: kleine poesjes, een 
reuzeschildpad, een paard, konijn, honden, cavia,… 
Bedankt aan alle vrijwilligers (en aan het zonnetje) die op deze dag 

van de partij waren en waardoor het een zeer geslaagde dierendag is 

geworden. 

 
Met de klas van juf Marie Josée en juf Maartje naar de boer-
derij. 
Op maandag 13 oktober was het zo 
ver, we gingen op bezoek bij boerderij 
Boonen in Achel. De kleuters keken er 
naar uit en kwamen ’s morgens met 
veel enthousiasme en allerlei gekleurde 
regenlaarsjes naar de klas. We hadden 
het getroffen want het zonnetje 
scheen. Nog even een plasje doen en 
we konden vertrekken. Aangekomen bij de boerderij zagen we boer 
Bert al naar ons toe komen samen met zijn hond. Niet iedereen vond 
de hond zo leuk dus die moest toch maar aan de riem. Boer Bert 
nam ons mee naar de grote stal. De gezichtjes begonnen al te glun-
deren toen ze al die grote koeien van dichtbij zagen. De eerste 
vraagjes begonnen te komen: ‘waar dienen die nummertjes voor?’, 
‘waarom hebben die hoorns?’, ‘waar moeten die slapen?’… ook waren 
ze druk in de weer over welke koe ze nu het mooist vonden: de brui-
ne, de zwarte of toch die met het meeste wit? Boer Bert nam ons al 
gauw mee naar de melkmachine, want hij had speciaal voor ons ge-
wacht met het melken van de laatste koe. Eerst moest de uier ge-
poetst worden. Hmm… die doekjes hebben toch een speciale geur. 
Boer Bert melkte de koe eerst met de hand. ‘Waaw, er komt echte 
melk uit!’ We volgden de melk door de slang naar de grote koeltank. 
Carine en boer Bert haalden een grote melkkan tevoorschijn en lieten 
ons proeven. De meeste kleuters  vonden het heel lekker en vroegen 
met hun kleine melksnorretjes nog een beetje bij. En dan op naar de 
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‘babykoetjes’, de kalfjes. Een 
paar kleuters mochten de pap 
roeren voor het kalfje en een 
paar andere kleuters mochten 
het kalf de fles geven. De ande-
re kleuters waren druk in de 
weer met de jonge poesjes die 
er rond liepen, zo veel leven op 
de boerderij! Na het geven van 
de melk mochten we nog maïs geven aan de geitjes. Wat een 
tevreden en actieve kleuters hadden we bij. De grotere kalfjes 
en de ezels werden ook niet vergeten, zij kregen van de kleu-
ters nog wat hooi, al verdween er ook veel hooi in al die 
laarsjes en jassen van de kinderen. Stilaan begonnen ook de 
buikjes van ons te rammelen en werden we door boer Bert en 
Carine verrast door zelfgemaakte ijs. Gezellig smullen terwijl 
we op een baal stro zaten, erg lekker!  
 
We hebben de leerrijke ochtend afgesloten door te kijken hoe 
de boer alle koeien op een rijtje naar buiten liet lopen naar de 
wei. Wat vloog de tijd! Dankjewel  boer Bert en Carine om 
ons zo te ontvangen en aan iedereen die ons gebracht en ge-
haald heeft. We hebben ervan genoten!  
 

Juf Maartje 

 

Startviering 
Op donderdag 9 oktober gingen 
we met alle kleuters naar de 
kerk voor de startviering. Deze 
stond in het teken van ons 
jaarthema van het verloren 
schaap. Meneer de Deken was 
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verkleed als herder en had een schaapje op de arm. Door de 
luidsprekers klonk het geblaat van schapen en het verhaal van 
het verloren schaap werd verteld. In alle klassen werd een 
schaap geknutseld dat op het einde van de viering werd uitge-
wisseld met een andere klas. De kleuters zongen met z’n allen 
het lied: ‘blij, blij, blij’ 

 
Blij, blij, blij, 

de schaapjes zijn zo blij. 
De schaapjes lopen in de wei 

blij, blij, blij. 
 

Bang, bang, bang, 
Het schaapje is zo bang. 

Waar blijft de herder nu zo lang? 
Bang,bang,bang. 

 

Blij, blij blij, 
de schaapjes zijn zo blij. 

Want de herder die vond mij 
blij blij blij. 

 

Luizen op school 
Luizen: juist of fout? 

Met welke vooroordelen en misverstanden over luizen 

zit jij in je haar? Niet iedereen kan luizen krijgen; luizen 

komen enkel voor bij kinderen met vuile hoofdjes 

FOUT! Een besmetting met luizen heeft niets te maken met 

persoonlijke hygiëne. Luizen hebben geen voorkeur voor slecht 

verzorgd of netjes gewassen haar en komen in alle lagen van 

de bevolking voor. 
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 Luizen gaan dood in water of in het zwembad. 

FOUT! Luizen gaan niet dood van water. Als luizen in contact 

komen met water, klampen ze zich vast aan het haar. Er bestaat 

een klein risico dat een luis loslaat en in het water valt. Om dit 

kleine risico uit te sluiten volstaat het om in het zwembad een 

badmuts te dragen. 

Luizen kunnen springen en vliegen 

FOUT! Luizen kunnen alleen maar lopen en/of kruipen. De over-

dracht gebeurt in de eerste plaats door intens contact van hoofd 

tot hoofd: tijdens het kleden, wassen, knuffelen of wanneer kin-

deren met elkaar spelen. Ook kan je besmet raken door een 

muts of sjaal aan te trekken die besmet is. 

Luizen kan je krijgen van je huisdier. 

FOUT! De hoofdluis die bij de mens voorkomt leeft niet op die-

ren en omgekeerd. Luizen kunnen dus niet worden overgedra-

gen van dier op mens (of omgekeerd), alleen van mens op 

mens. 

Luizen blijven leven zonder mensenbloed. 

FOUT! Luizen hebben bloed nodig om te overleven. Zonder 

bloed kunnen ze maximum 1 à 2 dagen overleven. Ze voeden 

zich een vijftal keren per dag met bloed van de gastheer. Neten 

overleven 10 dagen op kledij. 

Luizen voorkom je door je haar veel te wassen. 
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FOUT! Zelfs drie keer per dag ha-

ren wassen houdt de hoofdluis niet 

weg. 

Op de website vind je het volgen-

de terug: 

Als er luizen zijn op school, dan is er maar één oplossing: álle 
kinderen controleren. Want alleen als iedereen meedoet, geraak 
je ervan af. 
 
Dus: wanneer er een brief mee komt van school dat er in de 
klas luizen gesignaleerd zijn vragen we dat alle ouders een in-
spanning leveren om te vermijden dat dit vervelende probleem 
binnen de perken blijft. 
Natuurlijk is het in de eerste instantie belangrijk dat er een mel-
ding gedaan wordt zodat we de andere ouders kunnen informe-
ren. 
Dank je wel! 
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 Herfstwandeling 
Op dinsdag 14/10 zijn we met de 3-
jarige kleuters van het centrum (de 
kleuters uit de klas van juf Lieve, juf 
Linda en juf Daisy) op herfstwande-
ling geweest naar het stadspark.  Ge-
lukkig waren de weergoden ons goed 
gezind en trakteerden ze ons op een 
heerlijk herfstzonnetje.  Ondanks dat 
de herfst nog niet helemaal in het land is en nog niet heel veel 
bomen hun bladeren verloren hebben was het toch een fijne 
voormiddag.  De kleuters hebben blaadjes, takjes en herfst-
vruchten verzameld in hun meegebrachte plastieken zakje.  We 
hebben gevoeld hoe ruw de boomschors is en hoe zacht het 

mos aan de boomschors is.  Soms 
konden we een kleuter niet achter 
een boom zien, zo dik was die 
boom.  Het lukte twee kleuters net 
om mekaar de handen te geven 
rond een boom.  De kleuters 
mochten door de blaadjes stappen 
en hoorden het geritsel van de 
blaadjes die op de grond lagen.  

Ook hebben we nog verschillende padden-
stoelen gevonden in het gras.  Moe maar 
voldaan zijn we terug naar de klas gewan-
deld.  Kortom, het was leuk en gezellig.   
Juf Daisy 

Dossier speelplaats 
In de vorige Robbie konden we al melden 
dat er met de renovatie van de eerste sani-
taire blok in de wijkschool gestart wordt in 
de kerstvakantie. Op dat moment hadden 
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 we nog geen bevestiging van ons 2e dossier: vernieuwen van de 
speelplaats in het centrum. Intussen is dit ook in orde en kan dit 
in de planning van de aannemer worden opgenomen. Tijdens de 
kerstvakantie zal de eerste fase uitgevoerd worden: het aanpas-
sen van de inkom aan de Wal en de Groenstraat zodat dit vlot 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en de vele buggy’s die we 
hier op school hebben. In de tweede fase zal de speelplaats ver-
nieuwd worden zodat deze er weer mooi egaal zal bijliggen. 

 

Zuiddag 
16 oktober was het zover: De Zuiddag. Dankzij de kleuterschool 
kon ik mij inzetten voor het goede doel en ook meteen mijn eer-
ste ervaring opdoen in de kleuterklas. Het was heel fijn om eens 
een dagje mee te werken in een kleuterklas! In de voormiddag 
stond ik bij de oudste kleuters samen met juf Laura. ’s Morgens 
zijn we gestart met een spin te zoeken zodat we deze beter kon-
den bekijken en erna zelf een spin of spinnenweb konden knut-
selen voor degene die daar zin in hadden. Na de speeltijd heb ik 
nog een spelletje mee gespeeld. In de namiddag ben ik naar de 
klas van juf Daisy gegaan bij de jongste kleutertjes.  Zij begon-
nen de middag met het sorteren van wilde en tamme kastanjes. 
Daarna konden ze gaan spelen en verven. 
Op het einde van de dag kon ik terug kijken 
naar een geslaagde Zuiddag en was ik su-
per content dat ik voor mezelf een geweldi-
ge ervaring had opgedaan. Ik  heb dankzij 
de kleuterschool mijn steentje kunnen bij-
dragen aan een goed doel want het loon 
wat ik vandaag heb verdiend zal naar Thea-
tre Day Productions (helpt daklozen in 
Gaza) gaan.  
Nele Bussels 
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 Sinterklaasperiode 
Voor de kleuters komt er weer een spannende tijd aan. Om die 
spanning niet onnodig langer te maken hebben wij op school de 
afspraak dat wij het geen weken op voorhand over sinterklaas 
hebben in de klas. Ook al zaten er al speelgoedboekjes in de 
brievenbus, ligt het snoepgoed al een tijdje in de winkel,… wij 
doen er als school nog niet aan mee. De sint en pieten zijn zeker 
welkom op school maar dan vanaf een ‘aanvaardbare’ datum. 
Wanneer er in de klas rond sinterklaas gewerkt wordt, verneem 
je via de themabrief van je kleuter. 
Gelieve dus voor die datum geen speelgoedboekjes of anders 
sintspullen mee naar school te geven. 
Dank je wel voor het begrip. 

 

Nieuws uit de bibliotheek van Hamont 
Jaarlijks van oktober tot en met maart organiseren we in de bib 
‘Lees 1-7’, een provinciaal project voor kinderen van 4 tot 12 
jaar. Doel is om hun leesplezier aan te wakkeren en tegelijkertijd 
de bibliotheek te promoten. Een samenwerking met de scholen 
geeft deze actie zeker een extra dimensie. Kinderen kunnen in-
dividueel deelnemen. Bedoeling is dat ze minstens 5 boeken met 
lees 1-7-sticker lezen (of laten voorlezen) en kiezen welk boek 

ze het beste vinden. Ze hebben hier-
voor tijd tot eind maart en worden 
voor hun leesinspanning beloond 
met een leesdiploma en een kleine 
verrassing. Deze individuele deelna-
me wordt in de bib zelf gepromoot. 
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 Komende activiteiten 
Maandag 3 november: bakje troost voor de ouders van de nieu-
we instappers 
Maandag 10 november en dinsdag 11 november: vrijaf 
Maandag 17 november: theater voor de jongste kleuters 
Donderdag 4 december: bezoek van sint en pieten 
Maandag 15 december: kijkuurtje voor de nieuwe instappers na 
kerst 
Donderdag 18 december: kerstviering in de turnzaal 
Vrijdag 19 december: kerstfeestjes in de klassen 

 
Nieuwe geiten in onze kinderboerderij 
Sinds een tijdje hebben onze geiten Kato, Kaat en Kamilla het 
gezelschap gekregen van 3 nieuwe 
geiten. Natuurlijk moesten deze 
ook een naam krijgen. De kleuters 
van juf Els hebben in de klas volop 
namen mogen kiezen en uiteinde-
lijk zijn het deze 3 geworden: Loes, 
Lotje en Laura.  Er zullen foto’s van 
de geiten gemaakt worden en aan 
de draad worden opgehangen zo-
dat we onze nieuwe bewoners vlug leren kennen. 
Vooraan staat Laura, in het midden Loes en achteraan Lotje. 

 
Nieuws van de ouderraad 
Wat gaat de tijd toch snel… 
De eerste schooldag leek gisteren te zijn en de herfstvakantie 
staat alweer voor de deur. Ook de ouderraad is uit de startblok-
ken geschoten.  De eerste vergadering en de eerste aankopen 
voor de school zijn al een feit. Met de opbrengst van de kien-
avond van vorig schooljaar hebben we ondertussen een tweede 
veertoestel en een fietsenstalling voor onze nieuwe  
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 loopfietsjes voor in het centrum 
aangekocht. De nieuwe verkeers-
matten voor in de klassen en de 
loopfietsjes voor de wijkschool 
zijn ook reeds besteld en zullen 
snel geleverd worden. Zoals je 
kan zien, onze ouderraad zet zich 
ten volle in voor die kleine extraatjes voor onze kinderen. Op de 
website staat momenteel een online bevraging over de info-
avond die we al dan niet gaan organiseren. Graag hadden we 
van jullie geweten of er nog nood is aan zo’n infoavond en zo ja, 
wat de eventuele thema’s zijn die er momenteel leven bij ouders 
en begeleiders. Ook met onze ideeënbussen willen we ouders 
aansporen om hun meningen, ideeën of gedachten voor te leg-
gen. Leeft er iets waar je geen blijf mee weet? Zijn er vragen 
waar je geen antwoord op krijgt? Denk je dat je verbeter-ideeën 
voor onze school hebt?  Steek een briefje in de ideeënbus en je 
vraag zal zeker bekeken worden. Hopelijk mogen we dit jaar ook 
rekenen op jullie steun en jullie medewerking.  Een helpende 
hand tijdens onze activiteiten is altijd welkom, hoe klein de bij-
drage ook kan zijn. De ouderraad is er voor jullie en je kleuter, 
we zullen er allemaal wel bij varen. Wij wensen iedereen een 
deugddoende, rustige vakantie toe met mooi herfstweer en ge-
zellige familiemomenten.  
Mieke Vanhoof, Voorzitster Ouderraad Kleuterschool De Robbert 
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