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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  2018 

 

 

 

Op maandag 3 september rinkelde de vertrouwde 

schoolbel weer. 

Nadat de kleuters samen met papa en mama  

tijdens het kijkuurtje kwamen kennismaken in de 

nieuwe klas en met de nieuwe juf(fen), was ieder-

een er weer klaar voor. 

Hier en daar vloeide er nog wel eens een traantje 

bij het afscheid nemen maar nu stappen de mees-

te kleuters weer gezwind de schoolpoort binnen. 

Klaar om te ontdekken wat de nieuwe schooldag 

weer allemaal te bieden heeft. 

Klaar om te experimenteren, samen te spelen in 

de verschillende hoeken van de klas, vriendjes te 

maken en vooral veel plezier te beleven. 

We willen er samen een heel mooi en boeiend 

schooljaar van maken! 

 

 

 

 

 

 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 

We zijn gestart met 186 kleuters waarvan 147 in het 

centrum en 39 in de wijkschool. 

In het centrum zijn de kleuters verdeeld over 9 klassen 

en in de wijkschool over 2 klassen. 

In het centrum zal er in de loop van het schooljaar een 

extra instapklas ingericht worden. 

Wanneer dit zal zijn is afhankelijk van het aantal in-

stappers bij de verschillende instapmomenten. 

 

Leerkrachtenteam 

Juf Rina is na een lange afwezigheid weer gestart bij de 

5 jarige kleuters in het centrum. 

Juf Ine is van de wijkschool naar het centrum geko-

men. Ook zij staat bij de 5 jarige kleuters. 

Juf Christa is verandert van klas en leeftijd. Zij staat nu 

bij de 4 jarige kleuters. 

De volledige samenstelling van ons team vind je terug 

op onze website bij ‘Wie is wie?’ 

 

Foto’s op de website 

De inlogcode is bij het begin van dit schooljaar weer 

gewijzigd. 

Je kreeg deze mee tijdens het kijkuurtje of infoavond. 

Gelieve er rekening mee te houden dat de foto’s na een 

tijdje van de website gehaald 

worden om plaats te maken 

voor nieuwe foto’s. 

In verband met de nieuwe pri-

vacywetgeving moeten we alle 

ouders opnieuw toestemming 

vragen of hun kind al dan niet op de website mag. 
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We vragen je om dit document (uitgedeeld bij de info-

avond) zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klasjuf 

indien je dit nog niet gedaan hebt. 

 

Schoolvrije dagen schooljaar 2018-2019 

Pedagogische studiedag : vrijdag 5 oktober 2018 

Herfstvakantie : maandag 29 oktober 2018 t.e.m. zondag 

4 november 2018 

Lokale verlofdag : donderdag 6 december 2018 

Kerstvakantie : maandag 24 december 2018 t.e.m. zon-

dag 6 januari 2019 

Pedagogische studiedag : woensdag 30 januari 2019 

Lokale verlofdag : vrijdag 15 februari 2019 

Krokusvakantie : maandag 4 maart 2019 t.e.m. zondag 

10 maart 2019 

Paasvakantie : maandag 8 april 2019 t.e.m. maandag 22 

april 2019 

Dag van de arbeid : woensdag 1 mei 2019 

Hemelvaartsdag : donderdag 30 mei 2019 

Brugdag : vrijdag 31 mei 2019 

Pinkstermaandag : 10 juni 2019 

Laatste schooldag : 28 juni 2019 (namiddag vrij) 

 

Stratenloop zondag 2 september 

Weer heel wat kleuters van onze kleuterschool namen die 

dag deel aan de stratenloop. 

We willen hen langs deze proficiat wensen met hun spor-

tieve prestatie. 

Volgende kleuters wisten zelfs een 

plaatsje op het podium te be-

machtigen: 

http://www.groenehalvemarathon.be/
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 Mies Kums, Nina Noukens, Lorïs Ziyan, Béatriz Vitoriano 

Serra, Aaron Amponsah, Robbe Schrooten, Cas Verhoe-

ven, Lucas Francisco en Damon Wintjens. 

 

Team-teaching: samen onderweg! 

 

Wekelijks, 4 lesuren, een extra kleu-

terjuf op de klasvloer. Dit is een mid-

del dat we dit schooljaar inzetten in 

alle kleuterklassen met als doel de 

taalontwikkeling van alle kleuters te 

bevorderen en de klasleerkracht hier-

in te ondersteunen. 

Dit middel kan volgende kansen bieden: 

-Een betere begeleiding voor de kleuters. 

-Kwaliteitsvol onderwijs. 

-Iemand die meekijkt en meedenkt. Je ziet meer. 

-Extra zorg- in-de-klas voor alle kinderen: meer conti-

nuïteit. 

-Bieden van uitdagingen/herhalingen/

vereenvoudigingen/…..kansen tot differentiëren. 

-Extra begeleiding op een onopvallende manier. 

-… 

Het zorgteam juf Jenny, Marieke, Els en Jeanne 

 

Jaaroverzicht jaarthema Godsdienst schooljaar 

2018-2019 : "Een steengoed schooljaar" 

 

De titel van ons pastoraal jaarthema is dit jaar “Een 

steengoed schooljaar”. Als centraal Bijbelverhaal kozen 

we voor “Het huis op de rots”. Met dit thema willen we 

werken aan de verbondenheid tussen de kleuters. We 
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 willen de kleuters meer vertrou-

wen schenken door hen te laten 

beseffen dat ze elk uniek en 

waardevol zijn voor de klas-

groep. We willen hen “een rots” 

laten zijn voor elkaar, elkaar 

veiligheid bieden, geborgenheid 

vinden bij elkaar. 

Verduidelijking van het Bijbelverhaal : 

Wie bouwt op zand, krijgt problemen met zijn huis. Zand 

is niet stevig. Het huis moet een stevige onderbouw heb-

ben. Een rots is stevig, sterk. Daarop blijft je huisje 

staan. Daar is je huisje veilig. Bouwen op een rots is vei-

lig. “Ik ben zoals de rots”, zegt Jezus. “Bij mij ben je vei-

lig. Luister maar naar mijn woorden, doe maar wat ik 

vraag. Bouw je leven op mij. Word een vriendje van mij. 

Dan ben je veilig”. En dat vindt Jezus TOF! 

 

Medisch onderzoek CLB 

Vanaf volgend schooljaar wijzigen de medische consulten 

van het CLB. Dit schooljaar werken ze met een over-

gangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede 

banen te leiden. Alle leerlingen krijgen voortaan syste-

matisch een uitnodiging voor 5 contactmomenten. 

Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk 

verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Het is de 

Vlaamse regering die bepaalt wanneer de contactmomen-

ten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. Ze 

wil hiermee 2 doelen bereiken: élke leerling op systema-

tische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en 

opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkun-

digen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde wer-

king en de meer individuele begeleiding van leerlingen. 
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Concreet voor dit schooljaar: 

contactmoment eerste kleuterklas = 

op het CLB met de ouders 

contactmoment tweede kleuterklas = 

op het CLB met de klasleerkracht 

Vanaf september 2019: 

contactmoment eerste kleuterklas = 

op het CLB met de ouders 

Voor het contactmoment van de eer-

ste kleuterklas wordt er ingezet op 

een maximale aanwezigheid van de 

ouders. Het contactmoment zal hier-

door complexer worden en het zal 

meer tijd in beslag nemen. Door de ouders uit te nodi-

gen is er een rechtstreeks contact en wordt er een brug 

gemaakt met de zorg van Kind & Gezin. 

Contactmoment: 1e kleuter, 1e leerjaar, 4e leerjaar en 

6e leerjaar 

Vaccinatieaanbod: 1e leerjaar, 5e leerjaar 

 

 

Gezondheidsbeleid 

Vorig schooljaar hebben we samen met het leerkrach-

tenteam, de ouderraad en schoolraad gewerkt aan een 

gezondheidsbeleid voor onze kleuterschool. Je kreeg dit 

intussen mee via je kleuter. Wat is nieuw? 

-2 vaste drinkmomenten (voor- en namiddag na de 

speeltijd) 

-aanbod van groenten 1/maand op vrijdag 

Oog voor lekkers (voorheen Tutti Frutti) 

We werken dit jaar opnieuw samen met het Primeurke. 

Er wordt geteld op 1 stuk fruit per kleuter en er is keuze 

uit 2 soorten. 
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Vb. 1 halve banaan en 1 halve 

appel. 

Voor de hoeveelheid van de 

groenten volgen we de richtlijnen 

van het Oog voor lekkers project. 

Vb. 1 komkommer per 3 kleuters 

We hebben net zoals vorig 

schooljaar een subsidieaanvraag 

ingediend. Indien we hiervoor in 

aanmerking komen kunnen we een aantal weken het 

fruit/groenten gratis aanbieden. Indien niet en voor 

de overige weken wordt de stukprijs aangerekend via 

de schoolrekening.  

 

Schooltoelage 

www.schooltoelage.be 

Voorwaarden: 

-Belg zijn op 31 december 2018. Als je geen Belg 

bent, moet jij of je ouders al een tijdje in België wo-

nen, werken of gewerkt hebben 

-de gezinssituatie en de hoogte van je inkomen bepa-

len ook of je een schooltoelage krijgt of niet 

Procedure: 

Als je denkt in aanmerking te komen voor een school- 

of studietoelage kan je een aanvraag indienen: 

-digitaal via de website (zie hierboven) 

-schriftelijk (document te verkrijgen op het secretari-

aat) 

Vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019 

Had je al eerder recht op een toelage? 

Dan wordt je dossier automatisch opgestart door de 

afdeling School- en studietoelagen. 
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Je krijgt een brief waarin je toe-

stemming gevraagd wordt om 

dit te mogen doen. 

Gaf je al eerder je toestem-

ming? Dan krijg je in de periode 

tussen november en februari 

automatisch een ingevuld aan-

vraagformulier toegestuurd. 

Heb je hulp nodig bij het invul-

len van de aanvraag? 

Juf Jeanne, onze zorgcoördinator helpt je graag verder. 

 

Vieren van verjaardagen 

We hebben al vele jaren een schoolafspraak rond het 

verjaardag vieren op school. In eerste instantie rond 

het trakteren in de klas. Deze afspraak werd ook opge-

nomen in het gezondheidsbeleid. Daarnaast boden we 

aan de ouders de mogelijkheid om een fototoestel mee 

te geven voor het maken van enkele foto’s. De laatste 

jaren merken we echter dat steeds minder mensen een 

fototoestel hebben en dat er vaak met de gsm foto’s 

worden gemaakt. We vinden het als school geen goed 

idee om met gsm’s van ouders foto’s te maken 

(veiligheid, privacy,...). 

Omdat er ouders zijn die toch 

graag een foto hebben van het 

verjaardag vieren in de klas 

hebben we als tussenoplossing 

afgesproken dat de klasjuf 1 

foto maakt en dat deze dan op 

de website gezet wordt. Uiter-

aard enkel als je daar als ouder 

toestemming voor geeft. 
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Dit schooljaar willen we op het einde van de maand tij-

dens een kort moment op de speelplaats samen zingen 

voor de jarigen van die maand. We houden rekening 

met kleuters die niet graag in de belangstelling staan, 

ze worden zeker niet verplicht om vooraan te gaan als 

ze dat niet willen. Zo’n moment van ‘samen vieren’ 

draagt bij tot ‘samen school maken’. Daarom willen we 

dit dit schooljaar uitproberen en op het einde van het 

schooljaar evalueren. 

 

Ouderraad 

Op dinsdag 18 september kwam de ouderraad de eerste 

keer van dit schooljaar samen om te vergaderen. De ou-

derraad is een vertegenwoordiging van ouders uit ver-

schillende klassen die samen meedenken over het beleid 

op school, voorstellen tot verbetering inbrengen, helpen 

bij activiteiten, activiteiten organiseren,… Heb je zin om 

deel uit te maken van deze fijne groep, dan kan je bij 

hen aansluiten. Ze komen een 6-tal keer per schooljaar 

samen om een dinsdagavond om 

20.00u. Activiteiten die gepland 

staan zijn de jaarlijkse kien-

avond op vrijdag 15 maart 2019 

en de familiedag op zondag 19 

mei 2019. De familiedag is een 

gezamenlijke activiteit van de 

school en de ouderraad. 

 

Klasuitstappen en vervoer van kleuters/

chauffeurspool 

Wij doen af en toe beroep op vrijwilligers om de kleuters 

naar bepaalde activiteiten te brengen. Leren doe je niet 

alleen binnen de 4 muren van je klas. Daarom nemen 



 10 

 wij deel aan projecten die aangeboden worden. Om het 

kostenplaatje voor deze activiteiten beperkt te houden, 

vragen wij ouders om te rijden in plaats van een bus in 

te leggen. Over het algemeen lukt het de juf om vol-

doende chauffeurs te vinden maar soms blijkt dit toch 

een probleem waardoor een activiteit jammer genoeg 

afgelast moest worden. We willen dit schooljaar probe-

ren om in die gevallen de chauffeurspool aan te spre-

ken. Misschien is het niet nodig, misschien ook wel een 

keer. In de eerste plaats worden er in de klas zelf chauf-

feurs gezocht en pas dan zullen we indien nodig de pool 

aan spreken. Tot nu toe kregen 

we al veel briefjes binnen waar-

voor onze dank. We zijn er alvast 

zeker van dat we dit schooljaar 

geen activiteiten moeten annule-

ren. 

 

Pizzaverkoop 

Dit schooljaar organiseren wij geen eetdag in de Post-

hoorn. In plaats daarvan willen we een pizzaverkoop 

houden. We bieden 5 soorten pizza’s aan en 1 kinderpiz-

za. Het zijn verse pizza’s die je indien gewenst nog in de 

diepvries kan steken. De pizza’s 

worden op school geleverd en 

kunnen afgehaald worden op vrij-

dag 26 oktober (voor de herfstva-

kantie). De brieven gaan binnen-

kort mee naar huis. De opbrengst 

van deze verkoop komt ten goede 

aan onze kleuters. 
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 Strapdag en fietsen op de speelplaats 

Op vrijdag 21 september is het STRAPDAG. 

De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedi-

gen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam 

en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobili-

teit in het woon-schoolverkeer 

verdient permanente aandacht! 

De dagelijkse functionele ver-

plaatsing naar school te voet of 

met de fiets doen, heeft een 

impact op vlak van milieu, mo-

biliteit en het is bovendien ge-

zond voor je kind! Het organi-

seren van de actie kan een eer-

ste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren en 

om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initia-

tief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de 

fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit 

en verkeersveiligheid. 

 

In de week (17-21) september houden wij onze eerste 

fietsweek. De kleuters leggen samen met juf Anita ge-

durende 1 turnuur een fietsparcours af op de speel-

plaats. Op deze manier wordt de fietsvaardigheid geoe-

fend. Dit zal nog 2 keer herhaald worden tijdens het 

schooljaar. 

We weten dat het niet altijd gemakke-

lijk is om de fietsjes op school te krij-

gen maar we merken dat de inspan-

ning zeker loont dus dank je wel daar-

voor. Op school hebben wij loopfietsjes 
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 die tijdens de speeltijden via beurtrol in de klassen ge-

bruikt worden (niet voor de 5 jarigen). 

Intussen hebben we al enkele kinderfietsjes gekregen 

die voor de kleuters te klein geworden zijn en die thuis 

in de weg stonden. Moest je er thuis misschien ook nog 

een hebben, we zijn daar altijd blij mee. Deze kunnen 

dan tijdens bepaalde momenten gebruikt worden door 

de oudere kleuters.  

 

Verloren voorwerpen en reservekleding 

We willen nogmaals een oproep doen om op persoonlij-

ke spullen van de kleuters (brooddoos, koekendoosje, 

schooltas,...) de naam te schrijven. Nog te vaak blijven 

er allerlei dingen achter die blijkbaar van niemand zijn. 

Als de naam erop staat kunnen we het gemakkelijk te-

rugbezorgen. Ook met de winterperiode in het vooruit-

zicht willen we hier extra aandacht voor vragen. Sjaals, 

mutsen, handschoenen,... graag voorzien van naam. 

Zo vermijden we ook discussies over wat van wie is 

wanneer meerdere kleuters hetzelfde hebben. Na een 

tijdje wordt de doos van de verloren voorwerpen leeg-

gemaakt en aan een goed doel geschonken. Kijk dus re-

gelmatig in deze doos als je iets mist. De meeste kleu-

ters die nog niet zindelijk zijn, hebben reservekledij van 

thuis meegebracht. Soms gebeuren er onverwachte on-

gelukjes en is er geen reservekledij voorhanden. 

We hebben op school een beperkte voorraad en daarom 

willen we vragen dat als je reservekledij van school mee 

naar huis krijgt, je deze ook zo snel mogelijk terugbe-

zorgt. Dank je wel. 

 

 



 13 

 MOS (milieuzorg op school) 

We zijn al enkele jaren een MOS-school en willen ons 

hier blijvend voor inzetten door onder andere:  

sorteren en recycleren. Wij dragen ons steentje bij tot 

het verminderen van de afvalberg. Daarom vragen we 

om koeken in koekendoosjes (voorzien van naam) mee 

naar school te geven. Papiertjes die toch mee naar 

school komen, gaan terug in de boekentas. Ook brikjes 

of flesjes die van thuis worden mee-

gebracht voor het overblijven op 

school, gaan mee terug naar huis. 

We leren de kleuters ook sorteren: 

papier in de papierbak, fruitafval in 

de fruitemmer,... 

Jong geleerd is oud gedaan. 

 

Bewustmaking 

We leren de kleuters dat we het licht uitdoen als we 

naar buiten gaan, de deur dicht moet zodat er geen 

warmte verloren gaat tijdens de koude maanden, het 

goed is om de klas even te verluchten tijdens de speel-

tijden, de computer wordt afgezet als hij niet gebruikt 

wordt,… Restjes papier kunnen nog gebruikt worden bij 

knutselactiviteiten,... 

 

Zorg dragen voor 

De klassen hebben een beurtrol voor het onderhoud van 

de speelplaats. Samen met de juf wandelen ze rond om 

achtergebleven papiertjes te verzamelen. Ze helpen ook 

bij het water geven in de moestuin.  
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 Inzamelen gebruikte batterijen 

Op beide vestigingsplaatsen worden gebruikte batterijen 

ingezameld in de groene tonnen van BEBAT. Als school 

krijg je punten per kilo ingezamelde batterijen en met 

deze punten kunnen we spelmateriaal aankopen bij een 

firma. Lege zakjes zijn steeds op school te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

Robbie 

Als ouders kan je kiezen of je onze nieuwsbrief (Robbie) 

leest op de website of dat je een papieren versie hiervan 

wil ontvangen via je oudste kleuter. Als MOS-school wil-

len we proberen om minder papier en inkt te verbrui-

ken. In de Robbie vind je allerlei informatie terug van 

dingen waar we als school mee bezig zijn. Wil je als ou-

der betrokken en goed op de hoogte zijn, raden we je 

aan om de Robbie zeker eens door te nemen. Wanneer 

de nieuwe Robbie beschikbaar is, 

zal dit aangekondigd worden op 

de website. Meestal is dit rond 

een vakantieperiode. Je vindt de 

Robbie op de website bij de tab 

nieuwsbrief of via je kleuter in-

dien je een papieren versie ver-

kiest.  
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 Komende activiteiten 

-strapweek van 17-21 september 

-startviering: donderdag 27 september 

-dierendag op school:  

  maandag 1 oktober: wijkschool  

  woensdag 3 oktober: centrum 

-pedagogische studiedag voor de leerkrachten: vrijdag 5 

oktober (kleuters zijn die dag vrij) 

-vraaggestuurde oudercontacten (op vraag van de juf): 

woensdag 21 en donderdag 22 november 

-bezoek sint en pieten op school: dinsdag 4 december 

-lokale verlofdag: donderdag 6 december 

-kerstviering: donderdag 20 december 

 

kijkuurtje voor de instappers na de herfstvakantie 

 

 

Sinterklaas op school 

We weten dat sinterklaas niet in alle gezinnen gevierd 

wordt. We weten ook dat wat sinterklaas brengt niet in 

alle gezinnen hetzelfde is. In het verleden mochten de 

kleuters soms de dag na sinterklaas een stuk speelgoed 

van thuis meebrengen om te tonen in de klas. Vanaf dit 

schooljaar zullen we dit niet meer doen. Op deze manier 

is er geen onderscheid of teleurstelling bij de kleuters en 

hoeven de juffen niet ongerust te zijn dat er iets stuk of 

verloren gaat. 

Bij het bezoek van de sint op school krijgt elke klas 

nieuw speelgoed dat voor alle kleuters is en waar ieder-

een mee kan spelen. 
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                     “Kostbare stenen” 

Er zijn kleuters die steentjes bijdragen om onze 

school op te bouwen: zij zijn onmisbaar in het 

grote geheel. Er zijn kleuters die als een hoek-

steen een deel van de groep dragen: onmisbaar 

zijn ze, zonder hen zou de groep niet leven... 

Er zijn kleuters die als sierstenen kleur geven aan 

onze school. Zonder hen zou het een saaie bedoe-

ning zijn. Er zijn er die als steunbalken de groep 

dragen: onzichtbaar is hun inzet, onmisbaar hun 

bijdrage. Er zijn er die als mortel zijn tussen de 

stenen, zij houden de losse stenen samen; zij zijn 

stille aanwezigen en evenzeer broodnodig. 

Er zijn er die zichzelf kleiner maken om anderen 

plaats te geven. Een levend huis waar iedereen 

zich goed voelt, wordt gebouwd met liefde en 

waardering voor elke bouwsteen, hoe klein hij ook 

is. Er zijn kleuters die hier maar korte tijd zijn; 

anderen 3 of 4 jaar... 

Ieders aanwezigheid is noodzakelijk... Neem één 

steen weg... en heel de muur lijdt eronder. 

Neem uit je klas één kleuter weg... en heel de 

groep zal het voelen. 

 

 


