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De Robbie
Het nieuwe schooljaar is weer gestart.
Eerst was er ons kijkuurtje op vrijdag 29 augustus: iedereen was weer
benieuwd in welke klas zijn/haar kleuter dit schooljaar zou zitten, de kleuters waren nieuwsgierig naar de nieuwe klas en nieuwe juf en ook de juf
vond het spannend om te zien welke nieuwe vriendjes ze dit schooljaar in
haar klas zou krijgen. Sommige kleuters stapten aarzelend de klas binnen,
anderen waren meteen volop aan het spelen in de verschillende hoeken
en er waren er ook die niet naar huis wilden. Toen volgde onze eerste
schooldag; het was een gezellige drukte op onze speelplaats.
Voor de ouders van de nieuwe kleuters was er een bakje troost en ook
sommige kleuters konden wat troost van de juf gebruiken.
Maar ‘ het nieuwe’ is er nu al een beetje af. De kleuters beginnen het al
goed gewoon te worden, ze kennen stilaan de regels en afspraken in de
klas en alles gaat weer zijn gewone gangetje.
We hopen dat jullie kleuter en ook jullie zelf zich weer thuis mogen voelen
op onze school en we willen er graag samen een mooi en boeiend schooljaar van maken.
Graag nog even een woordje van dank aan onze klusjesmannen Fons en
Kuba. Hebben jullie gezien hoe mooi onze speelplaatsen er weer bij lagen
na de vakantie?Ook dat hoort bij de voorbereiding van een nieuw schooljaar. Dank je wel!
Heidi Cox
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Wijzigingen leerkrachtenteam
Wanneer in juni de klasindelingen gemaakt worden, wordt ook het
personeelsplaatje besproken. Dit schooljaar zijn er een aantal wijzigingen:
Juf Heidi Hoeben, die al een heel aantal jaren in onze kleuterschool
stond, heeft op 1 januari 2014 voor een aantal uren een vaste benoeming gekregen in de basisschool van Hamont-Lo. Ze is daar vanaf
1 september ook gestart in een klas 4-5 jarige kleuters.
We gaan haar hier zeker missen maar wensen haar alle succes toe in
haar nieuwe school!
Juf Ine, die vorig jaar hier in het centrum stond bij de jongste kleuters, is nu naar de wijkschool om daar de klas 4-5 jarige kleuters die
juf Heidi Hoeben deed, over te nemen. In de wijkschool is er nog een
nieuwe juf bijgekomen: juf Maartje. Zij was vorig schooljaar ook op
onze school voor de instaplestijden na carnaval en vormt nu samen
met juf Marie-Josée een duobaan.
Juf Jenny, die al jaren een duobaan had in het centrum bij de 4- jarigen, heeft dit schooljaar voor een nieuwe uitdaging gekozen en zal
een gedeelte van onze SES uren invullen. Hierdoor staat juf Els voltijds in deze klas.
En dan zijn er nog 2 nieuwe juffen die we graag aan jullie voorstellen: Juf Laura die momenteel de ambulante uren (ondersteuning in
alle klassen) invult en na de kerstvakantie in het centrum start met
een instapklas 2,5 jarige kleuters.
Juf Elke die samen met juf Jenny instaat voor de SES uren en daarbij
ook nog ondersteuning biedt in een aantal klassen.
De volledige samenstelling van ons team vind je terug op de website
bij ‘wie is wie?’
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Kleuteraantallen
Op 1 september zijn we gestart met 230 kleuters waarvan 166 in het centrum en 64 in de
wijkschool. Na de herfstvakantie, op maandag 3
november stappen er voorlopig bij juf Josee 10
en bij juf Katelijn en Inge 6 nieuwe kleuters in.
Welkom aan iedereen!

Schoolvrije dagen schooljaar 2014-2015
 Pedagogische studiedag : vrijdag 26 september 2014
 Herfstvakantie : maandag 27 oktober 2014 t.e.m. zondag 2 november 2014
 Lokale verlofdag : 10 november 2014
 Wapenstilstand : dinsdag 11 november 2014
 Kerstvakantie : maandag 22 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari
2015
 Pedagogische studiedag : woensdag 28 januari
2015
 Krokusvakantie : maandag 16 februari 2015 t.e.m. zondag 22 februari 2015
 Paasvakantie : maandag 6 april 2015 t.e.m. zondag 19 april 2015
 Lokale verlofdag : donderdag 30 april 2015
 Dag van de arbeid : vrijdag 1 mei 2015
 Hemelvaartsdag : donderdag 14 mei 2015
 Brugdag : vrijdag 15 mei 2015
 Pinkstermaandag : 25 mei 2015
Grote vakantie : woensdag 1 juli 2015
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Schoolbrochure
Zoals vermeld op de verschillende infoavonden zijn er elk jaar een
aantal wijzigingen in de schoolbrochure. Dit zijn geen grote wijzigingen maar moeten gebeuren omdat de onderwijsregelgeving af en toe
verandert. De aangepaste versie vind je terug op de website.
Daarnaast hebben we ook een verkorte schoolbrochure voor de nieuwe ouders gemaakt. Hierin staat vooral praktische informatie waar
ouders bij een eerste kennismaking met de school naar op zoek zijn.
Zij ontvangen deze bij inschrijving van hun kleuter.
Ook deze brochure kan u terugvinden op de website.

Sorteren en recycleren
Wij dragen graag een steentje bij tot het verminderen van de afvalberg. Daarom vragen wij om koeken in een koekendoosje (voorzien van naam) mee naar
school te geven. Papiertjes die toch mee naar school
komen, gaan terug in de boekentas.
Daarnaast proberen we de zelfstandigheid van de
kleuters te bevorderen en een doosje gaat gemakkelijker open dan sommige papiertjes.
Op school leren we de kleuters ook sorteren: fruitafval gaat in de fruitemmer, papier in de papierbak, plastiek in de emmer en de rest bij
het restafval.
Wij zamelen ook gebruikte inktpatronen, toners en batterijen in.
Deze worden op regelmatige tijdstippen opgehaald door een firma.
De school ontvangt hiervoor een kleine bijdrage (Recyca) en punten
(BEBAT) waarmee we spelmateriaal aankopen.
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Komende activiteiten
Vrijdag 26 september: pedagogische studiedag voor de leerkrachten, kleuters
hebben die dag vrij
Vrijdag 3 oktober: dierendag
Zondag 5 oktober: eetdag
Donderdag 9 oktober: startviering
Maandag 20 oktober: kijkuurtje voor de nieuwe instappers na de herfstvakantie

Strapdag en fietsen op de speelplaats
Ook dit jaar strapten onze kleuters samen met juf Anita weer mee.
In de week van 15-19 september mochten de kleuters tijdens 1 turnuur
een fietsparcours afleggen op de speelplaats. De bedoeling hiervan is
dat de kleuters hun fietsvaardigheid extra oefenen. Met behulp van het
mooie weer werd het alweer een geslaagd initiatief.Foto’s hiervan zijn
terug te vinden op onze website: www.derobbertkleuter.be
Dit schooljaar zullen de kleuters nog 2 keer fietsen op de speelplaats.
We weten dat het niet altijd evident is om de fietsjes op school te krijgen maar we merken dat de inspanning loont, dus dank je wel daarvoor.
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Onze MOS-boom hebben we die week ook in de
kijker gezet. Elke klas koos in die week 2 momenten uit waarbij ze in kaart brachten hoe de kleuters
die dag naar school kwamen. Eén daarvan was de
dag dat ze fietsten op de speelplaats. Kwamen ze
met de fiets of te voet, mocht er een groen blaadje
gestempeld worden, kwamen ze met de auto dan
werd er een bruin blaadje gestempeld. De kleuters
konden zo de 2 bomen vergelijken met elkaar en
op die manier probeerden we aan de kleuters het
verschil en de betekenis hiervan duidelijk te maken. Op het einde van de week kregen de kleuters
een beloning voor de inspanning van deze week en
werden de klasbomen in de grote
MOS-boom gehangen.
Regelmatig krijgen we de vraag van ouders waar ze een fluo-vestje kunnen
kopen. Bij deze geven we graag mee dat deze bij Uitpunt (bibliotheek Hamont) te verkrijgen zijn aan 2€.

Nieuws van de ouderraad
SEPTEMBER = NIEUW
Nieuwe klas, nieuwe juf…
Misschien een nieuwe boekentas of een nieuwe brooddoos…
Ook wij van de ouderraad starten het nieuwe schooljaar met frisse moed.
Enkele nieuwe leden zorgen mee voor nieuwe ideeën.
Onze gemotiveerde, gezellige groep staat klaar voor het organiseren van
enkele nieuwe activiteiten:
Op 20 maart hebben we onze jaarlijkse kienavond in de Posthoorn en op 7
juni gaan we proberen een gezellig familiefeest te organiseren.
Verdere info zal zeker nog volgen.
Schrijf deze data alvast op je kalender zodat je er zeker bij kan zijn!
We zijn ook blij dat we dit nieuwe schooljaar onze nieuwe ideeënbussen
mogen voorstellen.
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2 ideeënbussen hangen aan de ingangen van de centrum-school en
1 hangt er aan de wijkschool.
Hierin kan men tips en ideeën deponeren en zullen allemaal
bekeken en voorgelegd worden.
Ook nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom en mogen
zich steeds aanmelden via de website van de school, via de link
“ouders”.
Verder wens ik alle kleuters, ouders en leerkrachten een zeer leuk,
leerrijk en stabiel schooljaar toe.
Samen maken we er een nieuw tof schooljaar van!
Mieke Vanhoof
Voorzitter Ouderraad KS De Robbert

Schoolafspraken
Omdat we niet alle ouders via onze infoavonden in de klas konden
bereiken zetten we graag nog een aantal belangrijke schoolafspraken op een rijtje:
-aan de ingang van de Wal vragen we aan de kleuters met een
fiets zonder zijwielen om af te stappen aan de poort en met de fiets
in de hand naar binnen te wandelen. Ook aan de ouders vragen we
om deze afspraak te respecteren en zelf het goede voorbeeld te
geven, ook in de wijkschool wordt er niet gefietst op de speelplaats.
-vanaf 8.10 u en 13.10 u is er toezicht op de speelplaats, kleuters
worden niet zonder toezicht afgezet op de speelplaats, dit lijkt misschien vanzelfsprekend maar jammer genoeg gebeurt dit af en toe.
-honden zijn niet toegelaten binnen de schoolpoorten, hoe lief en
klein ze misschien ook zijn, we kunnen niet altijd inschatten hoe ze
reageren in een groep kinderen.
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-kleuters komen op tijd naar school maar moest je om de één of andere reden een keertje te laat zijn meld je je altijd op het secretariaat. We houden graag overzicht over wie er op het schoolterrein
rondloopt (= veiligheid). Pascale brengt je kleuter dan naar de klas.
Ook als je kleuter tijdens de schooluren wordt opgehaald ga je eerst
langs het secretariaat.
Hier wordt dan een briefje ingevuld (= verzekering).
In de wijkschool worden de kleuters naar de klas gebracht. Laat dit
echter geen gewoonte worden.
-vriendenboekjes en uitnodigingen voor kinderfeestjes worden NIET
in de school door de kleuters of ouders uitgedeeld. Je kan natuurlijk
niet iedereen uitnodigen, maar we willen vermijden dat kleuters
(zichtbaar) teleurgesteld worden als ze geen uitnodiging ontvangen.
Aan de poort of onder het afdak kan dit wel.

Stratenloop
Op zondag 7 september was er de jaarlijkse stratenloop en Groene
Halve Marathon. We willen graag alle deelnemertjes van onze kleuterschool een dikke proficiat wensen. Een aantal onder hen lukte het
zelfs om een podiumplaats te behalen:
Bram Nulens, Loppe Duysters, Quinn Kiggen, Maithe Jannis, Zéno
Kuppens, Miel Van Hout,
Isa Heuvelman, Nina Verhoeven en Yenthe Stevens.
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Schoolprioriteit
Als school kiezen we elk schooljaar een prioriteit waarrond we met het
team willen werken. Dit jaar hebben we gekozen voor groeilijnen van
2,5 tot 5 jaar en het vernieuwen de hoekenfiches in de klas.
Tijdens een pedagogische studiedag en werkvergadering zullen we
hier met het hele team aan werken en ook bij het structureel overleg
tussen de leerkrachten zal dit een vast agendapunt worden. Een aantal leerkrachten volgen hierrond ook een nascholing die nadien wordt
toegelicht aan het hele team.

Schrijfdans
Vorig schooljaar zijn we gestart met de integratie van schrijfdans in de turnlessen.
We hebben dit op het einde van het schooljaar geëvalueerd en mochten hieruit besluiten dat deze extra ondersteuning voor de
kleuters zeker een meerwaarde is.
Daarom zullen juf Jeanne (zorgcoördinator)
en juf Anita (turnjuf) hier dit schooljaar opnieuw
aandacht aan besteden.

Schrijfdans is een programma, dat kinderen ‘leert
schrijven’ vanuit hun natuurlijke bewegingen, met
hun eigen zwier en zwaai. Met allerlei materialen
ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier
schrijfmotorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Schrijven, schrijftekenen of – voor de allerjongsten – schrijbelen
worden begeleid door muziek. Dit gebeurt in de lucht, aan een tafel,
op een bord, op de grond, op papier.
Het is geschikt voor alle kinderen van 2,5 t/m 12 jaar, ongeacht hun
motorische vaardigheden of verstandelijke vermogens.
Bij het leren schrijven willen we de speelsheid en het ongedwongene
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van het schrijbelen en het schrijftekenen bewaren. De letters komen
als het ware vanzelf uit het schrijftekenen tevoorschijn. Creativiteit en
zelfvertrouwen ontplooien hier snel.

Jaarthema pastoraal
Dit jaar kozen we voor het centrale verhaal van ‘het
verloren schaap’. Elke maand komt een aandachtspunt hieromtrent aan bod in alle klassen.
“Vertrouwen is van levensbelang, het is een basisvoorwaarde voor groei en ontwikkeling. Het gaat om
vertrouwen hebben in jezelf, in het leven, in anderen. Wat gebeurt er als je verloren bent ? Het verhaal van de goede herder (~ het verloren schaap)
brengt helpt groeien in vertrouwen: Je mag erop
vertrouwen dat er altijd mensen zijn die je komen
zoeken, of die blij zijn dat je weer terug bent nadat
je even ‘verloren’ was”.

klasuitstappen en vervoer van kleuters

Ook dit jaar doen wij een oproep naar chauffeurs om kleuters naar
bepaalde activiteiten te brengen. Vb. herfstwandeling, kleuters van de
wijkschool naar het centrum brengen, bezoek ziekenhuis (5 jarigen),
… We vinden het fijn om ook deel te kunnen nemen aan projecten of
initiatieven buiten de school. De meeste activiteiten kunnen in de omgeving van de school georganiseerd worden. Af en toe doen we beroep om ouders of grootouders om de kleuters naar een bestemming
te brengen. Zonder hen wordt het als
school moeilijker om die dingen te
organiseren want als je overal een
bus voor moet inleggen wordt het een
kostelijke uitstap. Daarom dank je wel
aan alle vrijwillige ouders, grootouders, … waar we dit schooljaar weer
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op mogen rekenen.

Het brengen en halen van kleuters in opdracht van de school valt onder de schoolverzekering.
Daarom worden er telkens de nodige gegevens opgevraagd.

Voorleesouders
Na een eerste bijeenkomst met de voorleesouders op dinsdag 23 september, starten ze vanaf maandag 29 september met hun wekelijks
voorleesmoment in de verschillende klasjes.
Doordat er een aantal voorleesouders gestopt zijn, gingen we op zoek
naar nieuwe mensen en met succes: 5 nieuwe voorleesouders hebben zich geëngageerd om dit schooljaar voor te lezen op onze school
en daar zijn we heel blij mee.

Sanitair wijkschool
Eindelijk goed nieuws te melden: in de kerstvakantie zal er gestart
worden met de renovatie van de sanitaire blok tussen de klassen van
juf Ine en juf Marie-Josée en Maartje in de wijkschool. In een nieuw
dossier zal o.a. de renovatie van de andere sanitaire blok van de wijkschool opgenomen worden. Van het tweede dossier
dat we ingediend hebben bij Agion (vernieuwing
speelplaats centrum en aanpassing inkom Wal) hebben we nog geen goedkeuring ontvangen. Hopelijk
krijgen we hiervan ook snel bericht zodat, ook daar
met de werken gestart kan worden.
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Schilouders - Tutti-Frutti
We ontvingen al veel briefjes van ouders die op vrijdagmorgen willen
komen helpen met het schillen. Een planning wordt momenteel uitgewerkt. Deze loopt tot en met de kerstvakantie en dan wordt er weer
een nieuwe planning opgemaakt. Dit omdat er dan 2 instapmomenten
geweest zijn en de ouders van de nieuwe kleuters zich hiervoor ook
kandidaat gesteld hebben. Moest je het vergeten zijn en alsnog willen
meehelpen mag je je naam doorgeven aan de klasjuf. Er wordt ook
een lijst bijgehouden als ‘reserve’ voor als er iemand afmeldt.
In de wijkschool zijn we nog op zoek
naar 1 of meerdere ouders die op donderdag het fruit willen afhalen bij de
GB. Als je hiervoor tijd hebt mag je dit
doorgeven aan de klasjuf.
Dank je wel.

Kleuterpostmapje
Om ervoor te zorgen dat alle briefwisseling van school zeker bij de
ouders terecht komt, kiezen wij ervoor om te werken met rode kleuterpostmapjes voor alle kleuters. De nieuwe kleuters krijgen dit mapje
bij het kijkuurtje een eerste keer mee naar huis. In het beste geval
gaat zo’n mapje de hele kleuterloopbaan mee. Het is een heen en
weer mapje dus het is de bedoeling dat de ouders, nadat ze de informatie eruit gehaald hebben, dit ook weer mee terug geven naar
school. Ook de kleuters die naar de opvang gaan, krijgen dit mapje
mee naar huis. Omdat we ’s morgens soms gevulde mapjes terugkrijgen van de opvang hebben we even nagevraagd wat de afspraken bij
de Pagadder hieromtrent zijn.
De coördinator, Veronique Vos, liet ons het volgende weten:
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Kinderen die vanuit school naar het IBO de Pagadder gaan, nemen
hun knutselwerkjes en mapjes mee naar de opvang. Deze worden dan
op de lange witte kast in de inkomhal van de opvang gelegd. Als u uw
kind komt ophalen, mag u hier zelf de spulletjes van uw kind nemen.
Gelieve dus bij het naar huis gaan altijd even te kijken of er spulletjes
van uw kleuter liggen zodat u zeker geen belangrijke informatie mist.

Schoolrekening
De schoolrekening komt 2-maandelijks met de kleuters mee naar huis.
We vragen dan om het verschuldigde bedrag binnen een termijn van
14 dagen te betalen. Mogen we vragen om deze termijn te respecteren zodat we zo weinig mogelijk herinneringen moeten meegeven. Het
is altijd mogelijk dat er een schoolrekening blijft
liggen door een vergetelheid maar indien u dan
een herinnering ontvangt (bij de volgende
schoolrekening) is de termijn ruimschoots overschreden en willen we toch vriendelijk vragen
om dit dan zo snel mogelijk in orde te maken.
Dank u wel.

OPROEP
Wie heeft er thuis nog een (werkende) tv of DVD speler staan die misschien niet meer gebruikt wordt? Wij kunnen deze nog gebruiken voor
in de klas of gang.

13

School- en studietoelage
Je kan hiervoor een aanvraag doen per
kleuter per schooljaar. De voorwaarden
om hiervoor in aanmerking te komen vind
je op www.studietoelagen.be. Voor een
kleuter bedraagt de toelage 92,20 euro.
De aanvraag kan je online indienen via
www.studietoelagen.be of je kan deze
aanvraag ook op papier invullen. De formulieren hiervoor zijn te verkrijgen op
het secretariaat van school. Indien je
hulp nodig hebt bij het invullen van de
aanvraag, kan je hiervoor terecht op de
website www.studietoelagen.be op het
gratis nummer 1700 van de overheid of
bij onze zorgcoördinator juf Jeanne
Boonen. Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2014 t.e.m. 1 juni 2015.
Je krijgt een bericht dat je aanvraag is aangekomen bij het ministerie
van Onderwijs. Het duurt ongeveer 2 à 3 maanden voor je weet of je
al dan niet een toelage ontvangt.

TIP
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 meegeven dat wanten voor een
kleuter veel gemakkelijker zijn om zelf aan te kunnen
doen. Het is voor hen meestal een heel gepruts om
de juiste vinger in het juiste gat van de handschoen
te steken, daarom kan je, indien je nog nieuwe moet
aankopen, hier misschien wel op letten
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Voorzie alles altijd goed van naam. Zo is de kans dat de kleuter
iets terugvindt als hij/zij het kwijt is veel groter. Er liggen soms een
heleboel koekendoosjes, sjaals, mutsen,… zonder naam op het tafeltje van de verloren voorwerpen en de ervaring leert ons dat deze daar
meestal dan ook blijven liggen omdat
blijkbaar niemand dit mist. Dat vinden
we jammer. We kijken het tafeltje regelmatig zelf ook na en de spullen
waarop de naam staat kunnen we dan
ook snel aan de juf bezorgen.

Schoolreis 5 jarigen
Op de infoavonden in de klas bij de oudste kleuters hadden we het
reeds over de schoolreis van de 5 jarigen. Dit is pas op vrijdag 19 juni
maar omdat er een aantal documenten in orde moeten zijn willen we
de ouders hiervan tijdig op de hoogte brengen. De
meesten horen dit voor de 2e keer maar ouders die
niet op deze infoavond waren willen we dit ook
graag meedelen. Zo hopen we te vermijden dat
kleuters die dag niet mee kunnen gaan. De schoolreis gaat naar de Hooiberg in Bladel. Omdat dit in
het buitenland (Nederland) is, is het volgende vereist:
Voor de kleuters met Belgische nationaliteit :
 een KIDS-ID : aan te vragen bij de gemeente (dienst bevolking)
samen met uw kleuter(!), u moet rekenen op minstens 14 dagen voor
ontvangst, kostprijs € 6,- een toestemmingsformulier van de ouders
dat uw kind naar het buitenland mag zonder uw begeleiding : aan te
vragen bij de gemeente (dienst bevolking).
Voor de kleuters met een Nederlandse nationaliteit woonachtig in België :
 een Nederlands paspoort.
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een toestemmingsformulier van de ouders dat uw kind naar het buitenland mag zonder uw begeleiding : aan te vragen bij de gemeente
(dienst bevolking).
Voor de kleuters woonachtig in Nederland :
een Nederlands paspoort.
Het toestemmingsformulier dient door één van de ouders afgehaald te
worden op het stadhuis. Daar is men reeds op de hoogte van deze
datum.
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