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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  

 

April  2019 

 

 

 

De tweede trimester van het schooljaar zit er alweer op.  

Ja, ook hier op onze kleuterschool gaat de tijd snel. 

Na de paasvakantie duiken we de derde trimester in waar weer 

heel wat op het programma staat in de klassen en op school. 

Maar eerst gaan we genieten van een mooie paasvakantie met 

hopelijk een heerlijk lentezonnetje en lekkere paaseieren voor 

klein en groot. 

We zien jullie graag terug op dinsdag 23 april. 

 

Kleuterteam De Robbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 

Op dinsdag 23 april stappen er 5 nieuwe kleuters in waarvan 2 bij juf 

Els en 3 bij juf Marie-Josée/Linda. Welkom aan Dwayne, Anthony, 

Jur, Emma en Maud. We wensen hen een goede start op school toe 

en hopen dat ze zich vlug thuis mogen voelen. 

In de wijkschool zullen er vanaf Pasen 4 kleuters van juf Marie-Josée/

Linda in de voormiddag naar de klas van juf Katelijn/Marieke/Hanne 

gaan. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat de klasgroep 

bij de jongste kleuters in de voormiddag niet te groot wordt. 

De klas van juf Els was tot nu toe een voormiddagklas. De kleuters 

die in de namiddag naar school komen, gingen dan naar de klas van 

juf Lieve of juf Daisy. Na Pasen zullen deze kleuters in hun eigen 

klasje kunnen blijven in de namiddag. 

Op maandag- en donderdagnamiddag zal juf Jeanne in de klas zijn 

(omdat juf Els op deze namiddagen in een andere school werkt), op 

dinsdag- en vrijdagnamiddag juf Els. 

 

Carnaval in de Posthoorn 

Op vrijdag 1 maart werden we uitgenodigd 

door carnavalsvereniging De Teutepeuters 

in de Posthoorn voor een leuke show van 

clown Pleks. Vrolijk verkleed trokken we 

naar daar en mochten we genieten van een 

show vol muziek, grapjes en leuke  

opdrachten. Zo mocht Simon (klas juf Ine) bij 

de prins in zijn nek zitten en ronddansen op 

muziek. Verschillende kleuters werden op 

het podium uitgenodigd om deel te nemen 

aan o.a. de stoelendans, trucjes en andere 
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leuke activiteiten. Na de show kreeg iedereen een lekker chips die we 

nadien op onze speelplaats opgegeten hebben. 

Juf Ellen 

 

Infoavond nieuwe instappers 

Op dinsdag 7 mei 2019 is er de jaarlijkse infoavond voor de ouders 

waarvan hun peuter mag instappen in het nieuwe schooljaar. 

Ouders die in Hamont wonen, krijgen een uitnodiging via de gemeente.  

Wat houdt de infoavond in?  Een eerste kennismaking met de  

kleuterschool. (informatie, rondleiding en inschrijving). Ouders die de 

school reeds kennen, kunnen de informatie en rondleiding overslaan en 

meteen inschrijven. Inschrijven voor deze infoavond kan via onze  

website (aan de linkerkant op de  

startpagina). 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdagen 

Op 20  maart was het weer de jaarlijkse kleutersportdag.  Zoals elk jaar 

werd er hulp gevraagd van de leerlingen van het vijfde leerjaar. Het was 

een sportieve en leerrijke ervaring die in het teken stond van  

kinderprogramma’s. Hieronder vind je enkele leuke opmerkingen van de 

kleuters en van de kleuterleiders of kleuterleidsters in spé van 5B. 
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De leerlingen van het vijfde: 

Ik vond het best spannend. 

Fijn, maar super vermoeiend. 

Er was een kleuter tijdens de uit-

leg weggerend. 

Ik vond het leuk dat de kinderen 

mij gekke dingen vertelden en ik 

daar dan op mocht reageren. 

Ik vond het zwaar en heb nu  

rugpijn. 

De kleuters waren blij met hele kleine dingen. 

De kleuters kunnen af en toe niet goed luisteren. 

Ik vond het leuk, maar ik word later nooit kleuterleider. 

Soms moesten we zeggen dat ze voorzichtig moesten zijn. 

Een paar kleuters waren bang van mij. 

De kleuters hebben het goed gedaan. 

Ik kwam kinderen tegen die ik ken. 

Ik vond het fijn dat ik het spel mocht uitleggen. 

Leuk, die kinderen die in een treintje achter je aan lopen. 

Een kleuter begon ineens over 

haar mama. Grappig! 

We waren hetzelfde gekleed en de 

kleuters vroegen of we een koppel 

waren. 

Een kleuter zei Caramel in plaats 

van Cargamel tegen mij. 

Ik vond het superdepuper. 
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De kleuters: 

High five, bijtje. 

Ben jij een echte Piet Piraat? 

Waarom praat je? Steven Stil praat 

ook niet. 

Ik ben moe. 

Hola, ik heb Picacho gevangen. 

Je ziet er grappig uit. 

Waarom heb je een dikke buik? 

(kabouter Plop) 

Ik ben 0 keer getikt. 

Ik vond het niet gewoon leuk, ik vond 

het héél leuk. 

 

Juf Ilse van het vijfde leerjaar 

 

woensdag 26 juni 2019  

18.30u Walburg Hamont 

 voor de ouders van de kleuters van de laatste 

kleuterklas - een uitnodiging volgt nog… 

 

Kleuteruitspraak 

Juf Ine draagt die dag een ⅞ broek. 

Simon:”Is je broek niet te klein juf?” 

Juf:”Nee, hoezo, waarom denk je dat Simon?” 

Simon:”Je broek bij je benen hangt zo in de lucht.” 

Jarno:”Dat is een lange korte broek”. 

 

De stagiaire bij juf Daisy had een ukelele bij. Thibaut 
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 zei:”mijn mama heeft ook een koekoelela.” 

 

Bij het theater was er iemand die een wasdraad met was liet zien. Fem 

(juf Daisy) zei dat haar oma ook zo’n slangen had. 

 

Zindelijkheid bij peuters 

Op het potje of naar het toilet gaan is 

een belangrijke stap voor een kind. Elk 

kind wordt zindelijk op zijn eigen tempo. 

Het is belangrijk om een peuter hierbij te 

ondersteunen. Dit starten op het  

gepaste moment op een ontspannen ma-

nier is de boodschap. 

 

We merken de laatste jaren dat over  

het algemeen kleuters later zindelijk zijn. 

De reden hiervan kan van kind tot kind verschillend zijn. 

 

Rond 2 jaar (soms vroeger) start de gevoelige periode om zindelijk te 

worden. Een kind is hiervoor klaar als: 

• het begrijpt dat pipi of kaka in het potje hoort 

• het voelt dat het pipi of kaka moet doen en dit kan ophouden tot op 

het potje 

• het wil meewerken 

De signalen die een kind geeft, zijn belangrijker om dit moment te  

bepalen dan een vaste leeftijd of de start van de kleuterschool. Zo 

start je niet te vroeg, maar ook niet te laat. 
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 Zindelijkheidstraining is de verantwoordelijkheid van de  

ouders. 

Als school ondersteunen wij hen hierin maar het is niet de taak van 

de juf om een kleuter zindelijk te maken. 

Daarom durven wij vragen om, als je peuter hier klaar voor is, hier 

thuis ook aandacht aan te besteden. Binnenkort komt het mooie 

weer er weer aan en dat zijn meestal ideale momenten om ermee 

te starten. 

Misschien kan de website van Kind en Gezin je hierbij helpen.  

Hier vind je concrete tips en een stappenplan terug.  

 

Zindelijkheid werkt best als ouders, opvang, onthaalouder, groot-

ouders of andere opvoeders op dezelfde manier ondersteunen. 

Maak samen afspraken over hoe jullie het zullen aanpakken en hoe 

je elkaar kan helpen in de ondersteuning. 

 

 

Boekenkastjes 

De boekenkastjes waar we het in de vorige Robbie over hadden, 

zijn intussen geplaatst.  

Om alles goed te laten verlopen, hebben we er een afsprakenblad 

in gelegd: 

 

Afspraken rond het gebruik van de boekenkast 

- Als ouder mag je boeken die je thuis niet meer nodig hebt in de 

boekenkast leggen, zodat andere ouders deze kunnen uitlenen.  

- Iedereen mag max. 2 boeken uitlenen. 

- Je mag de uitgeleende boeken max. 2 weken thuis houden. 

- Je let er als ouder op dat de boeken in goede staat teruggebracht 

worden zodat andere ouders de boeken ook nog kunnen uitlenen.  
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 - Het is NIET de bedoeling dat je de boeken 

thuis houdt, ze worden enkel uitgeleend. 

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt 

en zorg draagt voor de boeken kan dit 

mooie project zeker slagen. 

- Boeken van de bibliotheek horen niet thuis 

in deze boekenkast, deze boeken breng je 

terug naar de bibliotheek.  

 

We hopen dat de kastjes goed gevuld gaan 

worden en dat er veel gebruik van gemaakt 

wordt. 

 

Bevraging ouders oudste kleuters 

Als school vinden wij het belangrijk om onze werking op regelmatige 

tijdstippen te evalueren en indien nodig bij te sturen. We willen een 

school in beweging zijn; openstaan voor nieuwe dingen en leren van 

elkaar. Hierbij stellen we de kleuter centraal en kijken we wat hij/zij 

nodig heeft. 

Dat doen we in de klas voortdurend maar ook op het niveau van de 

school zijn we hiermee bezig. 

Omdat feedback van ouders ons ook nieuwe inzichten kan geven, 

willen we hen via een korte bevraging de kans geven om hun positie-

ve en minder positieve ervaringen met ons te delen zodat we hier 

naar de toekomst toe rekening mee kunnen houden.  

We kiezen ervoor om dit jaarlijks te doen bij de ouders van de  

5 jarige kleuters. 

Zij kennen onze schoolwerking het langst. 

Half mei zal je via je kleuter een uitnodiging hiervan ontvangen.  

Dit is vrijblijvend en anoniem maar we hopen toch zoveel mogelijk 
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 reacties te ontvangen. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

Buitenlesdag: wij doen mee! 

“Met deze 3de buitenlesdag laat MOS de 

scholen kennismaken met het buiten  

lesgeven (outdoor education). We roepen 

alle leerkrachten basis en secundair op om 

op 25 april 2019 met de leerlingen ’buiten te vliegen’. 

Buiten leren, buiten spelen en buiten bewegen is leuk en heeft een 

gunstig effect op het welzijn  en de leerprestaties. Lichamelijke  

opvoeding, knutselen, leren over de natuur, … maar ook taal- en  

rekenlessen zijn buiten vaak veel leuker dan binnen”. 

Buiten zijn heeft heel veel voordelen: 

-goed om te leren organiseren 

-goed voor je ontwikkeling 

-goed voor je ogen 

-goed voor je creativiteit 

-je raakt je energie kwijt 

-je slaapt beter 

-goed voor je ruimtelijke oriëntatie 

-je wordt socialer 

-… 

Komende activiteiten 

23 april: instapmoment nieuwe kleuters 

25 april: buitenlesdag 
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1 mei: vrije dag (Dag van de Arbeid) 

7 mei: infoavond kleuters schooljaar 2019/2020 

13-17 mei: week van het verkeer 

                 derde fietsweek op school 

27 mei: schoolfotograaf komt klasfoto’s maken 

28 mei: kijkuurtje voor de instappers na Hemelvaart 

30 + 31 mei: vrije dag (Hemelvaart en brugdag) 

4 + 5 juni: vraaggestuurde oudercontacten 

10 juni: vrije dag (Pinkstermaandag) 

24 juni: afsluiting integratie 5 jarigen en 1e leerjaar 

26 juni: ? voor de 5 jarige kleuters en hun ouders 

27 juni: gezamenlijke afsluiting van het schooljaar met de kleuters van 

het centrum en de  wijkschool 

28 juni: laatste schooldag (tot 12u) 

 

Voorlezen op school 

Al vele jaren kunnen wij rekenen op voorleesouders, grootouders  of 

andere vrijwilligers. 

Wekelijks komen ze op een vast moment in een vaste klas voorlezen 

aan een klein groepje kleuters. Je krijgt op voorhand een boekje van 

de juf zodat je je thuis indien je dit wil 

ook kan ‘voorbereiden’. 

Wat krijg je ervoor terug? Heel veel 

dankbaarheid, knuffels van de kleuters, 

grappige reacties,... 

Spreekt dit je aan? Laat het dan weten 

zodat we jou kunnen uitnodigen op ons 

overlegmoment met de voorleesouders 

op het einde van het schooljaar. 
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Wist je dat… 

-de leerkrachten vorige week een opleiding reanimatie en defibrillatie 

volgden bij het Rode Kruis van Hamont… 

-juf Jeanne en juf Anita in de maand mei weer gaan schrijfdansen met 

alle klassen… 

-de 4 jarige kleuters in de maand mei deelnemen aan het  

regenboogpad. 

(een activiteit in de tuin van de school begeleid door natuur- en  

milieuvereniging ISIS uit Kleine Brogel). 

-we op school ook moederdag (12 mei) en vaderdag (9 juni) vieren. 

-er verschillende klassen op boerderijbezoek gaan. 

-er 7 klassen van onze school mee deden met de zwerfvuilactie. 

(jong geleerd…) 

-er de voorbije weken en na de paasvakantie weer volop gezaaid en 

geplant werd en zal worden in de klassen om onze moestuinen weer 

te voorzien van allerlei lekkers. 
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