
 1 

 

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  2015 

Het schooljaar draait op volle toeren. Er viel weer heel wat te beleven 
in de klassen en op school. 

De foto’s op onze website geven jullie hier een mooi beeld van. 
Nu staat de herfstvakantie voor de deur.  Hopelijk met veel mooi 

herfstweer zodat de kleuters nog volop buiten kunnen spelen want nu 
de dagen korten en het ’s avonds weer vroeger donker is, worden die 

momenten weer schaarser. 
Na dit weekje vakantie mogen we stilaan beginnen uitkijken naar de 
sinterklaasperiode en het bezoek van de sint en zijn pieten op 4 de-

cember. En als al die spanning en drukte achter de rug is, kunnen we 
in een gezellige sfeer weer toeleven en genieten van de kerstperiode 

in de klasjes. 
We wensen jullie een fijne herfstvakantie! 

Kleuterteam De Robbert 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 

 

Momenteel telt onze kleuterschool 246 kleuters. 

Na de herfstvakantie zullen er 17 nieuwe kleuters 

instappen; 11 bij juf Laura (centrum) en 6 bij juf 

Katelijn/Caroline (wijkschool). 

We wensen ze een hele fijne start toe! 

 

Stratenloop  

 

In de vorige Robbie vermeldden we de winnaars van de 

stratenloop en daarbij bleek dat we 1 kleuter vergeten 

waren: Miel Van Hout (juf Rina) behaalde ook een 

mooie eerste plaats. We hebben beloofd om het in de 

deze Robbie recht te zetten dus bij deze Miel: alsnog 

een dikke proficiat met jouw podiumplaats! 

 

BEGELEID WERKEN 

 

Wat na school? 

Werken? 

Voor de meeste van ons is dit een logische stap. Helaas is dit niet voor ie-

dereen zo vanzelfsprekend. 

Voor personen met een mentale handicap is de arbeidsmarkt echter heel 

beperkt. Ze kunnen doorstromen naar beschutte werkplaatsen, maar deze 

plaatsen zijn snel volzet.  Dus echt gaan werken zit er voor vele van hun niet 

in. Vandaar dat het project begeleid werken ontstaan is. Via deze manier 

worden zij toch ingeschakeld in het ‘gewone’ arbeidscircuit , maar met de 

nodige begeleiding en de nodige aanpassingen in tijd en taakspanning. 

Want het is niet omdat ze een beperking hebben dat ze geen kwaliteiten 

hebben, in tegendeel zelfs. 
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Kleuterschool de Robbert heeft zich open gesteld om ook aan deze mensen 

een kans te bieden. 

Een kans om aan de buitenwereld te laten zien wat ze kunnen en dat ook zij 

een meerwaarde zijn in een organisatie/bedrijf. 

Zo zal iedere dinsdag voormiddag Hanne in school aanwezig zijn. Zij zal taken 

uitvoeren voor Pascale en voor de leerkrachten(vb. versnipperen, potloden 

slijpen, knipwerk,…). Op deze manier hebben zij meer tijd om bezig te zijn met 

de kinderen of met het papierwerk dat er bij komt kijken. Een win-win situatie 

voor beide partijen dus. 

Heb je vragen hierover dan mag je ze altijd stellen.  

Ik ben Petra Blarings, jobcoach van DC ’t Fierkant. Mijn taak bestaat uit het be-

geleiden van personen die vrijwillig gaan werken buiten de beschermde omge-

ving van het dagcentrum.  

Je kan mij bereiken op het nummer 0470/215697 of via mail 

dc.begeleidwerken@bc-elisabeth.be  

 

Groene vlag MOS (milieuzorg op school) 

 

Onze school diende een dossier in voor de aanvraag van de Groene Vlag  van 

het internationale project Eco-Schools van FEE (Foundation for Environmental 

Education).  De jury vond het proces dat wij doormaakten zeer waardevol en 

dat het strookt met de aanpak van 

MOS. Op basis van de 7 succesfacto-

ren van de FEE behaalden we de 

Groene Vlag.  Op maandag 12 okto-

ber ’15 trokken wij met de trein naar 

Brussel.  De scholen die de Groene 

Vlag behaalden  werden verwacht in 

het gebouw van het Vlaams Ministe-

rie van Onderwijs en Vorming. 

mailto:dc.begeleidwerken@bc-elisabeth.be
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 We hebben die dag een workshop gevolgd rond water en het klimaat.  

Als afsluiter overhandigde de minister ons persoonlijk de Groene Vlag.  

Fier zien we onze groene vlag wapperen bij de moestuin.  

Het Mos-team, 

juf Anita en juf Ine 

 

Parking Wal 

 

Vorig schooljaar hebben we een parkeerplaats aangevraagd bij de gemeente 

voor personen met een handicap. Sinds september is deze parkeerplaats er 

en er werd intussen een aanvraag gedaan voor een tweede parkeerplaats. 

In de ministeriële omzendbrief betreffende het voorbehouden van parkeer-

plaatsen voor personen met een handicap lezen we het volgende: 

Over de jaren heen hebben de gemeenteraden er resoluut voor gezorgd dat 

er heel wat parkeerruimte voor mensen met een handicap is gecreëerd, van-

uit humaan en sociaal oogpunt, en tevens in het belang van hun mobiliteit. 

De gemeenteoverheid dient dit beleid voort te zetten. Er moet nl. een groot 

belang worden gehecht aan de maatregelen die de  mensen met een handi-

cap ten goede komen. Naast de blijvende aandacht die het probleem ver-

dient, moet ook en vooral worden gepleit voor het behoud van de geloof-

waardigheid van het beleid, dat moet worden waargemaakt door veralge-

meend en volgehouden verkeerstoezicht. Personen die gebruik willen ma-

ken van deze voorbehouden parkeerplaats moeten in 

het bezit zijn van een speciale parkeerkaart. 

Alle andere personen die deze parkeerplaats gebruiken 

zijn in overtreding en kunnen hiervoor een boete krijgen 

van 110€ indien de politie de overtreding vaststelt. De 

wijkagent zal regelmatig toezicht houden en we hopen 

dat er geen boetes uitgeschreven dienen te worden.  
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 Verder willen we ook nog even meegeven dat we regelmatig meldingen van 

ouders krijgen omdat de parking blijkbaar als openbaar hondentoilet wordt 

gebruikt. We begrijpen dat dit zeer vervelend is. Het pro-

bleem is aangekaart op een overleg bij de gemeente en 

er werd ook aan de wijkagent gevraagd om hier extra 

toezicht op te houden. Het is een gekend probleem bij 

de gemeente, niet alleen hier maar op verschillende 

plaatsen in Hamont-Achel. Ze bekijken verder hoe dit 

aangepakt kan worden. 

Busexcursie schoolmoestuinen 

 

Op dinsdag 22 september mocht de MOS-werkgroep samen met Fons, de 

tuin/klusjesman van onze school, een bezoekje brengen aan enkele school-

moestuinen.  Onze eerste stop was in de school  van GO Heikamp in Maasme-

chelen. Een kleine internaatschool waar de focus ligt op duurzaam onderne-

merschap. We bezochten hun kruiden-

tuin, moestuinbakken, mini-akkertjes,…  

die door individuele leerlingen worden 

beheerd. Voor het vertrek kregen we een 

hapje aangeboden met groenten en krui-

den uit eigen moestuin. Dit smaakte ons 

wel. Tijdens onze verplaatsing naar de 

volgende bestemming kregen we in de 

bus een woordje uitleg over de werking 

van Velt (vereniging voor ecologisch le-

ven en tuinieren). Aangekomen in Zon-

hoven, kregen we een rondleiding in de 

Hofmakerij. Hier werd ons de educatieve 

aanpak van duurzaam tuinieren met kin-

deren uitgelegd. Na de eerste indruk-
oogst uit onze eigen schoolmoestuin  
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ken werden we verrast  op een broodjeslunch met zelfgemaakt, vegetarisch 

en biologisch beleg uit hun eigen moestuin. Als laatste bestemming werden 

we verwacht in de Haltetuin van Basisschool KIDS in Hasselt. Hier zagen we 

een jonge moestuin in ontwikkeling. De opzet van deze tuin is om het welbe-

vinden van deze kinderen te vergroten doordat ze hier actief kunnen tuinie-

ren. 

Het was een boeiende, leerrijke dag met veel praktische info en tips die we 

meenemen naar onze MOS-werking in onze school. 

Het MOS-team 

Juf Anita en juf Ine 

  

Voorlezen in de kleuterklas 

 

Wie herinnert zich niet hoe fijn het was om voorgelezen te worden? Voor-

lezen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor de taal- en sociaal emo-

tionele ontwikkeling van kinderen. 

Sinds vorig schooljaar ben ik voorleesoma in de klas van juf Els. Ik kom weke-

lijks op een vaste dag en tijdstip bij de kleuters. Van juf Els krijg ik iedere 

week het boek een paar dagen voor ik ga lezen in de klas. Ik lees op voor-

hand het boek zodat ik weet waarover het gaat en ik me kan voorbereiden 

op eventuele vragen van de kleuters. De kleuters kijken uit naar het voor-

leesmoment en ontwikkelen zo een band met je. Ik geniet er enorm van. Bij 

spannende verhaaltjes hangen de kleuters bijna aan je lippen. We bekijken 

samen de omslag van het boek en bespreken het,  ik probeer  de kleuters 

nieuwsgierig te maken naar het verhaal, 

"waarover zou het boek gaan?". Ik zorg ervoor 

dat de kleuters de prenten goed kunnen zien en 

betrek ze bij het verhaal, stel vragen en laat ze 

dingen aanwijzen… 4-jarige kleuters kunnen al 

luisteren naar eenvoudige verhaalvormen die 

gaan over dagelijkse herkenbare onderwerpen 

over de kleuterklas, vriendjes, … Ook kunnen ze 
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gevoelens als blij en boos herkennen in boeken en onder woorden bren-

gen. tijdens het voorlezen praat ik met de kleuters over het verhaal. Ik 

geef de gelegenheid aan de kleuters om te reageren en te vertellen. de 

kleuters hebben ook ideeën en gevoelens over het verhaal.  Deze kunnen 

misschien aanleiding geven tot een gesprekje. Als kinderen zelf niet op 

reacties komen, stel ik zelf de vragen. Wanneer de aandacht afneemt 

stop ik met voorlezen.  Als ik mezelf moet omschrijven zou ik zeggen dat 

ik een lees-, en voorleesoma ben. Ik hou van boeken en van verhalen, ik 

lees zelf heel veel en geniet van alles: romans, avonturen, spanning. Oma 

zijn  is al iets onbeschrijflijks en bij het voorlezen op school voel ik me dan 

even de oma van heel de klas. 

Iedereen kan voorlezen! Ook al vind je dat je geen mooie stem hebt. Laat 

je niet afschrikken door grote theorieën over voorlezen, gewoon doen. 

De ene dag zal het voorlezen al wat beter gaan dan de andere. Misschien 

lag het aan je boek, jezelf...., het maakt niet uit... ik geniet er enorm van! 

Margquitta Winters 

 

Eetdag 

 

Op zondag 11 oktober was 

er onze jaarlijkse eetdag in 

de Posthoorn. We ontvin-

gen veel positieve reacties 

en mogen van een geslaag-

de eetdag spreken. Dank je 

wel voor de aanwezigheid, 

voor de hulp die we van 

ouders kregen bij het klaarzetten van de zaal, tijdens de eetdag en ach-

teraf bij het opruimen. Vele handen maken licht werk. De opbrengst is op 

dit moment nog niet bekend omdat er nog een aantal rekeningen moe-

ten binnenkomen maar in de volgende Robbie laten we jullie graag weten 

wat we hiermee zullen aankopen voor de kleuters. 
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Startviering 

 

Donderdag 24 september hadden 

we onze startvieringen op school. 

Om 9u voor de jongste kleuters in 

het centrum, om half 11 in onze 

wijkschool voor alle klassen en als 

laatste om 13u45  voor de oudste 

kleuters terug in het centrum. In de 

weken ervoor werd er druk gewerkt en geknutseld rond het scheppingsver-

haal. Iedere klas kreeg een deeltje van het verhaal om uit te werken. In de 

viering kwam alles samen tot één mooi geheel van het hele scheppingsver-

haal. E.H. Deken Thieu leidde de viering in goede banen. Juf Laura, juf Ine 

en juf Heidi Cox vertelden het verhaal met de kleurige platen. De kleuters 

zongen het lied “Hiep hiep hoera voor God” enthousiast mee! Een mooie 

start van het nieuwe schooljaar! 

Juf Josee, pastorale werkgroep. 

 

Herfstwandeling met de grootouders 

 

Elk schooljaar doen we een activiteit voor de grootouders. Na het gezond 

ontbijt vorig jaar kozen we nu voor een herfstwandeling waarbij de groot-

ouders samen met hun kleinkind(eren) het bos in de herfst konden ontdek-

ken. De wegwijzers met Jules en Sam leidden iedereen door het bos zodat 

er niemand verloren zou lopen. Onderweg werd er gezongen, geraapt, ge-

sprongen, geknuffeld met een boom en zoveel meer. Jammer van het 

slechte weer op woensdag maar ondanks dat heeft iedereen ervan geno-

ten. Op donderdag was het droog en op vrijdag was het de mooiste dag 

ondanks dat ze eerst voorspeld hadden dat dit de slechtste dag zou wor-

den. Voor een buitenactiviteit ben je heel erg afhankelijk van het weer en 

dat hebben we jammer genoeg niet in de hand. We willen langs deze weg 

ook graag iedereen bedanken voor alle lekkere cakes, koekjes, wafels, 
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muffins,… die er gebakken werden. We konden een uitgebreid buffet aanbie-

den dat zeer gesmaakt werd! Ook een dankjewel aan alle ouders waarop we 

die dagen beroep konden doen om alles in goede banen te leiden. 

Het is fijn als je op veel vrijwilligers kan rekenen. 

 

Vormingen in het team 

 

Naast de werkvergaderingen, pedagogische studiedagen voor het leerkrach-

tenteam zijn er ook leerkrachten die op individuele vorming gaan. 

Zo zullen er dit schooljaar o.a. volgende vormingen gevolgd worden: 

-positief omgaan met negatief gedrag 

-van proberen kan je leren 

-circus als middel in de kleuterklas 

-bewegingsintegratie 

-welkom in Brabbelonia (Anderstalige nieuwkomertjes in de peuterklas) 

-wetenschap en techniek vanuit verwondering 

-… 

We vinden het belangrijk dat leerkrachten op regelmatige basis vormingen 

volgen om hun eigen professionaliteit te verhogen, nieuwe dingen over te 

brengen naar het team en binnen hun eigen klaspraktijk aan de slag gaan 

met nieuwe ideeën en inzichten. 
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Blijven eten op school 

 

In het centrum hebben we 2 eetklassen; een voor 

de jongste kleuters en een voor de oudste kleu-

ters. Er zijn 4 personen die ervoor zorgen dat het 

eten blijven op school goed verloopt. We hebben 

gemerkt dat de grootte van de groepen dit 

schooljaar al vanaf het begin vrij groot was. Dit zorgt ervoor dat het druk is 

in de eetklas doordat de kleuters met veel aan een tafel zitten, er meer la-

waai is,… Omdat we het belangrijk vinden dat de kleuters die blijven eten dit 

in een rustige en gemoedelijke sfeer kunnen doen, hebben we bekeken hoe 

we dit momenteel kunnen oplossen. Vanaf maandag 19 oktober eten de 

kleuters van juf Heidi en juf Els tussen de middag in de bib van de school. 

Ondanks dat blijft het op sommige dagen toch nog erg druk. Daarom willen 

we vragen dat, indien je als ouder in de mogelijkheid bent om je kleuter(s) 

tussen de middag thuis te laten eten, je dit ook probeert te doen. Zo lijft het 

voor de kleuters waarvan de ouders werken zijn ook aangenaam om te blij-

ven eten op school.  

Evacuatieoefening 

 

Een aantal keer per schooljaar houden we een evacuatieoefening met de 

kleuters. Door dit regelmatig 

te doen, willen we ervoor 

zorgen dat, indien het echt 

nodig zou zijn, iedereen weet 

wat hij/zij moet doen om alle 

kleuters zo snel mogelijk naar 

de evacuatiezone te brengen. 
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 Ook de kleuters raken dit op deze manier gewoon. Op 5 oktober ging de eer-

ste oefening door. 

Een scenario werd in scène gezet, het brandalarm geactiveerd, de hulpdien-

sten werden verwittigd en binnen enkele minuten stonden alle klassen net-

jes in een rij bij de evacuatiezone. Onze preventieadviseur volgt dit samen 

met de politie op en noteert eventuele op- en aanmerkingen waar we in de 

toekomst rekening  mee moeten houden en die bijgestuurd kunnen worden 

in het evacuatieplan. 

 

Nieuws van de ouderraad 

 

Onze kleuters gaan al weer twee maanden naar school en nu komt de herfst-

vakantie eraan.  Even een korte uitleg van de werking van de ouderraad. Als 

ouderraad vertegenwoordigen we de ouders van de kleuters. We organise-

ren twee activiteiten, een winstgevende en een budgetneutrale, met als doel 

geld ophalen voor de kleuterschool. Wij vragen waar de school nood aan 

heeft en kijken welke spullen we kunnen kopen. Tevens zorgen we ervoor 

dat vragen en/of opmerkingen die ouders hebben beantwoord worden, of 

op de juiste plaats komen.  Bij de poorten hangen hiervoor mooie ideeën-

bussen maar u mag het ook altijd persoonlijk melden bij het secretariaat of 

bij één van de ouderraadleden. 

Dit schooljaar organiseren we twee winstgevende activiteiten: de kienavond 

op vrijdag 11 maart 2016 en een tweedehands speelgoedbeurs op zondag 5 

juni 2016. Met de opbrengst van de kienavond van vorig schooljaar hebben 

we voor elke klas een nieuwe computer aangeschaft. Hier zijn de juffen en 

de kleuters erg blij mee. Wat we dit jaar gaan doen met de opbrengst van 

beide activiteiten is nog niet bekend. Verder willen we graag melden dat we 

vier nieuwe leden hebben, Kelly, Yvonne, Diane en Angélique, van harte wel-

kom dames! We zijn erg blij met jullie komst. Hopelijk mogen we dit school-

jaar ook rekenen op jullie steun en medewerking. Een helpende hand tijdens 

onze activiteiten is altijd welkom, hoe klein de bijdrage ook mag zijn. 
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Wij wensen iedereen een welverdiende vakantie toe, met mooi herfstweer 

en gezellige familiemomenten.  

Chantal Nieuwendaal 

Ouderraad Kleuterschool De Robbert 

 

Oproep 

 

Voor onze jaarlijkse spaaractie tijdens de Vasten is de pastorale werkgroep 

op zoek naar lege plastiek flesjes met een brede ope-

ning bovenaan. 

Wanneer je thuis deze flesjes gebruikt, zou het fijn 

zijn om deze voor ons bij te verzamelen. 

Je mag deze aan de klasjuf afgeven. 

Dank je wel. 

 

Fietsen op de speelplaats 

 

Zoals je weet, wordt er 3 keer per schooljaar op de speelplaats gefietst om 

de fietsvaardigheid van kleuters te verbeteren. Ouders doen dan telkens een 

inspanning om de fietsjes op school te krijgen en dat appreciëren we ook 

want we weten dat het niet altijd gemakkelijk is om dit te doen. Het kan wel 

eens gebeuren dat er een kleuter geen fiets bij heeft omdat de ouders dit 

vergeten zijn maar soms heeft een kleuter ook geen fiets. Deze kleuters ge-

bruiken dan een loopfietsje van school maar hiermee 

kan de fietsvaardigheid/trapbeweging niet geoefend 

worden. Daarom zijn we op zoek naar een fietsje met 

zijwielen dat we voor een schappelijke prijs kunnen 

kopen en dat we hier op school kunnen bewaren voor 

als er op de speelplaats gefietst wordt. Heb je er thuis 
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nog eentje staan dat je niet meer nodig hebt of ken je iemand, laat het dan 

even weten op het secretariaat. Dank je wel! 

 

Speelplaatsafspraken 

 

Net zoals in de klassen is het belangrijk dat er ook op de speelplaats goede 

afspraken gemaakt worden. In de wijkschool is de speelplaats kleiner en 

loopt dit eigenlijk vanzelf. In het centrum proberen we dit al enkele jaren 

aan de hand van concrete foto’s duidelijk te maken aan de kleuters. Deze 

foto’s worden in het begin van het schooljaar rondgegeven in de verschillen-

de klassen om deze met de kleuters te overlopen. Daarna worden de foto’s 

voor het raam op het secretariaat gehangen. Onlangs werden er nieuwe fo-

to’s gemaakt; er zijn nieuwe dingen bij gekomen op de speelplaats en de 

foto’s waren door het zonlicht ook niet meer zo duidelijk. De foto’s zijn in de 

klassen op de computer gezet zodat de kleuters deze aan de hand van een 

powerpoint en bijhorend spel zelfstandig kunnen bekijken. 
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Geheugensteuntje 

 

In de Robbie van september stond het volgende: 

We willen er nu nog niet te veel aan denken maar het koudere weer komt er 

stilaan ook weer aan. Misschien moet je nog op zoek naar een nieuwe muts, 

sjaal of handschoenen. Wat betreft de handschoenen willen we graag mee-

geven dat wanten voor een kleuter veel gemakkelijker zijn om aan te doen. 

Het is voor hen meestal een heel gepruts om de juiste vinger in het juiste gat 

van de handschoen te steken. Mooi meegenomen : wanten zijn voor die klei-

ne handjes ook nog eens warmer dan vingerhandschoenen. Daarom kan je, 

indien je nog nieuwe moet aankopen, hier misschien wel op letten. 

 

Ook vragen wij om steeds om alles goed te voorzien van naam zodat er 

geen dingen verloren gaan of snel teruggevonden worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende activiteiten 

9/11 instap nieuwe kleuters en bakje troost 

4/12 bezoek van sinterklaas en zwarte piet 

17/12 kerstviering in de kerk 

17 of 18/12 kerstfeestjes in de klassen 

 

Let op 

Woensdag 11 november: vrije dag (Wapenstilstand) 
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Ik hou van de herfst  

met zijn prachtige kleuren. 
Ik hou van de herfst 

met zijn kruidige geuren. 
 

Het seizoen van de oogst 
en van rijke overvloed. 

Het seizoen van vervulling 
dat voelt dan zo goed 

 
Na de beloften van de lente 

de warmte van de zomer 
en vóór de koude van de winter 
is er de rijkdom van de herfst. 
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