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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  

 

September 2013 

 

September is altijd weer een beetje wennen: 

voor de kleuters, voor de juf en ook voor de ouders. 

Gelukkig vindt iedereen al vlug zijn plekje. 

De kleuters stappen de schoolpoort binnen, 

vol zelfvertrouwen of misschien nog een beetje aarzelend. 

Maar daar staat de juf klaar om hen op te vangen. 

Samen gaan ze weer een dag tegemoet vol uitdagingen en 

kansen. 

Kansen om te groeien, te genieten en te leren. 

Ik wens iedereen van harte een fijn schooljaar toe. 

Heidi Cox 

 

Alle info op 

www.derobbertkleuter.be 
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Schoolbrochure 
 

Elk schooljaar zijn er een aantal wijzigingen in de schoolbrochure. 

Een aantal dingen zijn wettelijk (punt 4 en punt 7), een aantal din-

gen hebben te maken met de organisatie (punt 2.2 en 11). 

We hebben deze aangepast en deze aangepaste versie vindt u op 

onze website. Wanneer dit geen grote inhoudelijke wijzigingen 

zijn, hoeven niet alle ouders opnieuw te tekenen voor akkoord. 

U vindt hieronder kort over welke wijzigingen het gaat zodat u dit 

kan nalezen in de brochure. Indien u hiermee niet akkoord bent, 

dient u dit schriftelijk te laten weten en betekent dit ook dat op 

het einde van het schooljaar een einde wordt gesteld aan de in-

schrijving van de kleuter. 

 

-deel 3 punt 2.2 -de naschoolse opvang in de wijkschool is nu tot 

17.00u i.p.v. 16.30u 

-de leverancier van onze melk en chocomelk (voor middagtoezicht 

en opvang) heeft een prijsstijging doorgevoerd die wij ook door-

rekenen aan de ouders d.w.z. 0,40 € i.p.v. 0,35 € 

-deel 3 punt 4 –maximumcapaciteit werd toegevoegd 

-deel 3 punt 7 –het volgende werd toegevoegd: Is een kind afwe-

zig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de  

herfst-, de kerst-, de krokus, de paas- of de zomervakantie dan is 

steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders 

(afwezigheidskaart) is voor deze gevallen niet mogelijk. 

LET OP: het gaat hier enkel om leerplichtige kleuters = kleuters 

die een jaartje langer in het kleuteronderwijs blijven 

-deel 3 punt 11 –ook hier werd de prijs van melk en chocomelk aan-

gepast. 
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Indien de ouders dit wensen kunnen ze altijd een schriftelijke versie 

van onze schoolbrochure verkrijgen op het secretariaat. 

 

Opvoedingswinkel 

 

Tot september 2012 werd de Opvoedingswinkel georganiseerd door 

de lokale besturen (OCMW’s en gemeenten) van Noord-Limburg via 

Welzijnsregio Noord-Limburg. Het aanbod was gedurende enige tijd 

onderbroken, maar nu kan u voor informatie over opvoeding en voor 

pedagogisch advies weer terecht bij de Opvoedingswinkel Noord-

Limburg. Het initiatief is overgenomen door de CKG’s (Centrum voor 

kinderzorg en gezinsondersteuning) ‘De Hummeltjes’ en ‘De Stap’ en 

is gevestigd te Neerpelt. Het werkingsgebied omvat de negen Noord-

Limburgse gemeenten waaronder Hamont-Achel. 

U kan met al uw vragen over opvoeding terecht bij consulent Hanne 

Claessens. 

Met haar kan u een afspraak maken voor een adviesgesprek. 

Contact: Hanne Claessens, tel. 0474 96 64 90 of 011 80 59 07. 

hanne@opvoedingswinkelnoordlimburg.be 

http://www.google.be/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4NDKB_nlBE554&biw=1600&bih=772&tbm=isch&tbnid=MIYLRuhQJHL24M:&imgrefurl=https://www.facebook.com/OpvoedingswinkelNL?filter=1&docid=6d1iQZRs7DPywM&itg=1&imgurl=https://sphotos-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/954818_
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Woordje van de ouderraad 
Na een welverdiende vakantie is het nieuwe schooljaar weer van 

start gegaan. De eerste weken zijn achter de rug. Ook de ouder-

raad heeft haar eerste vergadering er alweer op zitten. Naast een 

nieuwe voorzitter hebben we drie nieuwe leden mogen verwelko-

men. Tessa, Kim en Mariska versterken onze ouderraad om er dit 

schooljaar samen met de leerkrachten en de kleuters weer en su-

perleuk schooljaar van te maken. Op 21 december staat onze eer-

ste activiteit al gepland. Wat we precies gaan doen is nog niet he-

lemaal duidelijk. Hiervan zullen jullie tijdig op de hoogte gebracht 

worden, maar zoals de datum al doet vermoeden, zal het aan kerst-

sfeer niet ontbreken. Houd deze datum dus zeker vrij in jullie 

agenda. Verder zal de ouderraad dit jaar ook weer instaan voor het 

organiseren van een kienavond op vrijdag 21 maart 2014 en een in-

foavond op maandag 31 maart 2014. Wat het thema van deze info-

avond betreft, hebben we vorig schooljaar een bevraging gedaan 

bij de ouders om na te gaan welk thema hen het meeste aan-

spreekt. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te hou-

den zodat het aansluit bij de interesse van de ouders.  Natuurlijk 

kan een ouderraad niet zonder de betrokkenheid en het enthousi-

asme van andere ouders. Daarom alvast een welgemeende “dank je 

wel” aan alle ouders die deelnemen aan de buitenschoolse activitei-

ten, op welke manier dan ook.  De ouderraad heeft er in ieder geval 

weer veel zin in. Wij wensen alle leerkrachten, ouders en hun kleu-

ters een plezierig en leerrijk 

schooljaar 2013-2014.  

Sarah Verhees, lid van de  

ouderraad. 
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 Strapweek 
 

Op vrijdag 20 september was het weer 

STRAPDAG! 

Op deze verkeersveilige dag gaan dui-

zenden kinderen al stappend of trap-

pend naar school. De auto blijft aan de 

kant. Hierdoor ontstaat meer ruimte 

om veilig naar school te gaan, om te 

bewegen, om gezond op te groeien,… 

Binnen het thema ‘RUIMTE VOOR DE TOEKOMST’ werkt het octo-

pusteam een educatief project uit. Zo blijft ook na 20 september 

‘ruimte voor kinderen’ een belangrijk aandachtspunt. Een primeur dit 

jaar was het enige echte STRAPLIED. U kan dit beluisteren via 

www.octopusplan.be  

In onze kleuterschool werd er de hele week gefietst. 

Juf Anita, onze turnjuf, had weer een heel parcours klaargezet om 

de kleuters tijdens hun turnuur te laten oefenen in het fietsen op 

de speelplaats. We stonden er van te kijken hoeveel kleuters al goed 

konden fietsen. Er is blijkbaar goed geoefend tijdens de grote va-

kantie! Juf Anita zag een 

duidelijke evolutie bij veel 

kleuters. We weten dat het 

soms een hele opgave is om 

de fiets mee naar school te 

geven, maar de inspanning 

loont en daar doen we het 

voor. Dit schooljaar zullen 

de kleuters nog 2 keer op 

de speelplaats fietsen. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lAf4FwrJr-rIMM&tbnid=uPX-vy1RQXIraM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schoolhulshout.be/archief/index2011-2012.htm&ei=ZF9BUtzWIcSktAbV54HoCw&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNGfIyvU
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 De octopuspaal 
Op vrijdagmorgen, 20 september, kwamen we de speelplaats op en 

tot onze grote verbazing zagen we de fiets van Aya staan, omringd 

door 5 nieuwe, versierde loopfietsjes. Na de speeltijd riepen we 

Aya erbij. Aya vertelde ons dat we SUPERGOED gefietst hadden 

tijdens de STRAPweek. Als beloning kregen we de loopfietsen en 

een super coole fluo-armband! We zijn samen de octopuspaal gaan 

inwijden. We hebben samen gezongen, feestelijke ballonnen opgela-

ten en de burgemeester heeft de grote, witte strik doorgeknipt.  

De politie hield een oogje in het zeil zodat de vrachtwagens rustig 

reden. Graag willen we de burgemeester bedanken voor de mooie 

octopuspaal. Zie je bij een school een octopuspaal staan, wees 

voorzichtig en pas je snelheid aan! Aan de ballonnen werd een 

kaartje gehangen met de volgende tekst: ‘Hoera, wij kregen een 

octopuspaal bij onze school! Gelieve deze kaart terug te sturen 

naar onze school, indien je onze ballon gevonden hebt’. En ja hoor… 

vorige week vonden we volgend kaartje in onze brievenbus: 
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De MOS werkgroep wil 

proberen om een foto 

of filmpje op de site 

van www.strapdag.be 

te zetten. Indien dit 

gelukt is, krijg je een 

flyer mee en willen we 

je vragen om op onze 

school te stemmen. In-

dien we veel stemmen 

krijgen winnen we mis-

schien nog een toffe prijs. Werkgroep MOS (milieuzorg op 

school) 

 

 Kleuteraantallen 
Op maandag 2 september zijn we met 225 kleuters gestart ver-

deeld over 11 klasjes waarvan 3 in de wijkschool 

en 8 in het centrum. Na de herfstvakantie ver-

welkomen we 13 nieuwe kleutertjes; 6 in de wijk-

school bij juf Katelijn en juf Inge en 7 bij juf 

Josee in het centrum. Welkom in onze school! 

Voorleesouders 
Eind september zijn onze voorleesouders weer gestart in de klasjes. 

In elke klas zal er wekelijks een vaste voorleesouder op een vast mo-

ment komen voorlezen aan een klein groepje kleuters. Op de website 

kan u terugvinden wie ze zijn en wanneer ze komen voorlezen. In no-

vember doen we samen met hen ook weer mee aan de voorleesweek van 

16-24 november 2013. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. 

 

http://www.strapdag.be
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 Pastoraal jaarthema 
Vorig schooljaar werkten wij het hele jaar rond het verhaal: ‘de 

mooiste vis van de zee’. Dit schooljaar kozen we als centraal ver-

haal: ‘De ark van Noach’. Onze kleuters maakten in de klas een 

eerste keer kennis met het verhaal en ook tijdens de startviering 

op donderdag 26 september 

werd dit verhaal door de De-

ken opnieuw verteld. De kleu-

ters zongen het lied al goed 

mee: 

“Hé, ga je mee met Noach in 

de boot. Er is plaats genoeg 

want hij is reuzengroot.” 

Vrije dagen schooljaar 2013-2014 
 Herfstvakantie : maandag 28 oktober 2013 t.e.m. zondag 3 

november 2013 

 Wapenstilstand : maandag 11 november 2013 

 Pedagogische studiedag : vrijdag 22 november 2013 

 Lokale verlofdag : vrijdag 6 december 2013 

 Kerstvakantie : maandag 23 december 2013 t.e.m. zondag 5 

januari 2014 

 Pedagogische studiedag : woensdag 12 februari 2014 

 Krokusvakantie : maandag 3 maart 2014 t.e.m. zondag 9 maart 

2014 

 Paasvakantie : maandag 7 april 2014 t.e.m. maandag 21 april 

2014 (paasmaandag) 

 Dag van de arbeid : donderdag 1 mei 2014 

 Lokale verlofdag : vrijdag 2 mei 2014 

 Hemelvaartsdag : donderdag 29 mei 2014 

 Brugdag : vrijdag 30 mei 2014 
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 Pinkstermaandag : 9 juni 2014 

Grote vakantie : zaterdag 28 juni 2014 

 

MOS (milieuzorg op school) 
Onze school diende een dossier in voor de aanvraag van het derde 

logo van MOS. De jury behandelde de aanvraag op 18 juni 2013. Ze 

is samengesteld uit pedagogische adviseurs, afgevaardigden van de 

inspectie Basisonderwijs, het Agentschap voor Kwaliteitszorg in 

Onderwijs en Vorming, de provinciale Natuur- en Milieueducatieve 

diensten, de coördinatoren en de begeleiders van het project 

MOS. 

De jury besliste op basis van het ingediende dossier en de criteria 

uit de MOS-handleiding onze school het derde logo van MOS toe 

te kennen: 

Algemeen 
‘De jury wil jullie uitdrukkelijk feliciteren met de mooie werking! 
Jullie zijn een voorbeeldschool binnen het MOS-project, die ande-
re scholen kan inspireren. 
Planning en visie 
Jullie maakten een heel compleet actieplan op, met duidelijke fo-
cus op mobiliteit. Elke maand kwam er een ander thema onder de 
aandacht. 
Jullie houden duidelijk rekening met een horizontale structuur in 
het actieplan: jullie koppelen ludieke schoolacties aan lesactivitei-
ten voor de kleuters en formuleerden een goede, concrete doel-
stelling. 
Suggestie: Tracht deze planmatige manier van werken te behou-
den. 
Betrokkenheid van leerlingen 
Jullie organiseerden leuke activiteiten, lessen en campagnes om de 
kleuters te betrekken. Het thema is educatief heel goed uitge-
werkt. 
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 Breed draagvlak 
Jullie hebben een breed netwerk van betrokkenen. Probeer dit te 
behouden. Suggestie: Probeer om verder in te zetten op 
‘netwerken’, ook met andere scholen. 
Communicatie 
Er is een ludieke communicatie als een rode draad doorheen het 
schooljaar. Iedereen in de school en daarbuiten wordt geïnfor-
meerd over jullie MOS-werking. Suggestie: Ontwikkel een eigen 
ECOCODE: een schooleigen en originele verwoording of uitbeelding 
van de belangrijke milieudoelstellingen van de school. 
 
Verankering 
Suggestie: Probeer om het hoge niveau van jullie werking te behou-
den en ga voor de Groene Vlag. 
De Groene Vlag staat voor volgehouden inspanningen en conti-
nuïteit. 
De school heeft het logo echt verdiend! Doe zo verder! 
Wij wensen u, uw schoolteam, ouders, leerlingen en alle andere be-
trokkenen van harte proficiat! 
Op dinsdag 15 oktober zullen juf Anita en juf Heidi Hoeben van de 

MOS werkgroep in naam van onze school naar Vilvoorde gaan voor 

de uitreiking van het derde MOS-logo. 
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 Gezondheidsbeleid 

Wij hebben op school al enkele jaren 

vaste fruitdagen. 

Op woensdag vragen we aan de ouders 

om een stuk fruit van thuis uit mee te 

geven en op vrijdag is er onze Tutti 

Frutti dag. In de voormiddag zorgen 

onze schilouders ervoor dat de kleuters voor de 

speeltijd kunnen genieten van een lekker stuk 

(geschild) fruit. Er is steeds keuze uit 2 soorten 

fruit; de ene week is dat vb een halve appel en 

een halve banaan. Uiteraard mag u als ouder ook 

elke dag fruit mee naar school geven. 

Ook groenten vb wortel, snoepto-

maatjes,… zijn toegestaan. Zakjes 

knijpfruit laten we voor thuis. 

Koekjes die op de fruitdagen mee naar 

school worden gegeven gaan terug in de 

tas zodat het voor iedereen hetzelfde 

is. Sinds vorig schooljaar drinken wij op school water na de speel-

tijd i.p.v. melk of chocomelk.  Water is gezond, kleuters hebben ’s 

middags geen volle buik van de chocomelk waardoor ze beter kun-

nen eten, er moet geen chocomelk meer weggegooid worden omdat 

sommige kleuters maar een paar slokjes dronken,

… Tussen de middag kunnen de kleuters in de eet-

zaal wel melk of chocomelk drinken van school of 

je kan als ouders zelf een drankje meegeven. 

Frisdrank is niet toegestaan. Hierbij aansluitend 

willen we nog even meegeven dat wij als school 

een steentje willen bijdragen aan het verminde-

ren van de afvalberg. Dit past ook in het MOS-

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1YbJ4kkXuCPsUM&tbnid=9qQ8DlqHTJzdsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ouderraadsask.be/tutti-frutti.htm&ei=R1pBUtqMDMrAtQa4joCIDQ&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNEySP7on-RkFrLq2w-
http://www.google.be/imgres?sa=X&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4NDKB_nlBE554&biw=1600&bih=772&tbm=isch&tbnid=sTCQkowPUy3_gM:&imgrefurl=http://wegwijs-mos.blogspot.com/2010_02_01_archive.html&docid=bObIf7C2jBqZNM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_n_WuCJG-k0A/S2xRahaiKUI/
http://www.google.be/imgres?um=1&sa=N&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4NDKB_nlBE554&biw=1600&bih=772&tbm=isch&tbnid=uZTwGW4dA2ol-M:&imgrefurl=http://users.belgacom.net/lessensite/afval.htm&docid=_GBxbmMZw0YsUM&imgurl=http://users.belgacom.net/lessensite/Image50.gif&w=237
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yxmtd2ryRXrg5M&tbnid=q2dwqxdWQqSPPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.recyca.be/nl/scholen-lege-cartridges/documenten-voor-scholen&ei=oltBUs3dNJCHswbu0YHgDQ&bvm=bv.52434380,d.bGE&p
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beleid van onze school. We leren de kleuters sorteren; fruitafval 

gaat in de fruitemmer, papier in de papierbak, plastiek in de emmer 

en restafval in een andere emmer. 

Wij zamelen op school ook gebruikte batterijen en inktpatronen 

in. Deze kan u steeds inleveren aan het secretariaat of in de 

gang van de wijkschool.      

Wij stimuleren ook om koekjes in een doosje mee naar school te 

geven. Koekpapiertjes gaan terug in de tas. 

Boterhammen blijven ook lekkerder in een brooddoos. Daarom la-

ten we plastiek zakjes en aluminiumfolie thuis. 

Kleuteruitspraken uit de wijkschool 
Tijdens de strapweek vroeg Aniek (juf Katelijn/

Inge) aan juf Anita waar haar “butsmuts” was. Ge-

lukkig had juf Anita al snel door dat ze haar fiets-

helm bedoelde want anders hadden ze nog lang 

moeten zoeken. 

Binck (juf Heidi H) was gevallen en zei tegen de juf: “Juf, er komt 

een beetje sap uit mijn knie”. 

Diezelfde Binck vertelde ook aan de juf dat hij onderweg een ka-
melion had gezien. Bij nader inzien bedoelde hij een camion. 
Otte (juf Heidi H) stond voor het keuzebord in de klas en vroeg: “Juf, 

mag ik het planeetje eraf halen”? 

Hij wilde graag de rode magneet ergens anders hangen. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BZSgkwJ6wEZmOM&tbnid=suNpyNKFYelpRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goedkoperfietsen.be/index.php/fietshelm-nutcase-little-nutty-dots.html&ei=hF1BUsfSGcOStAbXiIHABQ&bvm=bv.524343
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kRGcTr06MBOBdM&tbnid=3DGER2WRiS21yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bebat.be/&ei=FltBUtecDcnRtAbi1IGYCg&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNHcsUWhE_eZnDW6Ua9EybBHGprIlg&ust=13801012
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Komende activiteiten 
20/10 Eetdag 

21/10 Kijkuurtje voor de nieuwe instappers na de herfstvakantie 
 

Tip 
Wanneer de koude dagen er weer aankomen en u misschien op zoek 

moet naar een muts, sjaal en handschoenen, kan u er eventueel op 

letten of er ook wanten zijn i.p.v. vingerhandschoenen. 

Voor de kleuters is het soms een heel ge-

pruts om de juiste vinger in het juiste gat 

te steken en bij wanten gaat dat veel ge-

makkelijker en bovendien zijn wanten ook 

warmer dan vingerhandschoenen. 

Als je dan alles goed wil voorzien van naam 

(ook de jas) dan ben je er zeker van dat de 

spullen ook weer bij je kleuter terecht komen en kan er ook geen 

discussie zijn als kleuters dezelfde spullen hebben. 

Ook doosjes van fruit, koekdoosjes zijn heel moeilijk te herkennen 

zonder de naam erop. Meestal blijft het doosje in de klas maar 

wanneer een kleuter nog niet klaar is wordt er buiten soms verder 

gegeten en dan geraken ze de doosjes wel eens kwijt. 

 

 

Kleuterpostmapje  
Elke kleuter heeft een rood kleuterpostmapje. Wanneer de juf dit 

aan je kleuter meegeeft, zit hier informatie in voor de ouders en is 

het de bedoeling dat dit mapje thuis wordt leeggemaakt. Het ge-
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beurt nog wel eens dat het mapje onaangeroerd met alle informa-

tie nog in terug wordt meegegeven naar school. 

Knikkers op school 

Vorige week doken ze ineens op op onze 

speelplaats: de knikkers. Ook in de la-

gere school zijn ze weer in. Toch kiezen 

wij, omwille van de veiligheid, ervoor om 

geen knikkers toe te laten op onze 

school. Gelieve deze dus thuis te laten. 

Dank je wel.  

 

Herfst 

Zomaar een boom 

Zomaar een tak 

Zomaar een blad 

Zomaar wat wind 

Groen…geel…bruin 

Vol met bladeren 

Zomaar wat dauw 

Zomaar wat druppels 

Zomaar wat mos 

Zomaar een web 

Zomaar een bos 

Vol met paddestoelen 

Ja het is weer herfst 
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Kleuteruitspraken uit de klas van juf Daisy 

 
Rik zei: "Ik wil het spelletje van de oorkeren 

spelen op de computer". (hij bedoelde eekhoorn) 

De juf zei tegen een kleuter dat hij sterke spie-

ren had.  Waarop Miel antwoordde: "Juf ik heb ook 

sterke mieren". 

Elijah had een appel bij.  Toen de juf de appel in 

stukken sneed, zei hij: "Kijk daar zie ik de 

klokkentoren".  (hij bedoelde het klokkenhuis) 

Elijah wou graag een tantoeage (tatoeage). 

 
 

Kleuteruitspraak: 
  

Op de speelplaats waren er kleuters verstoppertje aan het spelen.  

Omayra ging tellen: “1, 2, 3, .... 8, 9, 10, 11 wie niet weg is, is ge-

zien”. 
 

Stagaires op onze kleuterschool 
Onze school heeft een aantal samenwerkingsovereenkomsten met 

andere scholen. 

Dit houdt in dat wij als school een engagement aangaan om studen-

ten in opleiding een stageplaats aan te bieden 

en hen te begeleiden tijdens hun stage. 

Zo werken wij samen met de KHLim (lerarenopleiding), Wico cam-

pus Sint Maria (kinderverzorgsters) en Wico campus Mater Dei 

(secretariaatsmedewerkers). 
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