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De Robbie
In die dagen werd de stal voor dat ene Kind
een warme thuis omdat er een moeder was
die zorg over Hem wilde dragen
en een vader die Hem bescherming wilde geven
omdat er herders waren die Hem in hun
gemeenschap opnamen en er enkele wijzen opdoken
die toekomst aanboden.
Als op vandaag jij één van deze mensen bent
dan heeft elk kind in jouw buurt
met Kerstmis een warme thuis
dan staat elk kind net zoals in de kerststal
nooit alleen.
Fijne kerstdagen en alle
goeds voor een gezond
en gelukkig 2019 gewenst.
Kleuterteam De Robbert

Alle info op
www.derobbertkleuter.be
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Kleuteraantallen
Op maandag 7 januari starten er 7 nieuwe kleuters waarvan 2 in de
wijkschool en 5 in het centrum.
Welkom aan Elize, Dailey, Menno, Raven, Mamadou, Yusuf en Idris.
Ook bij juf Laura zal er een nieuwe kleuter starten.
Na de kerstvakantie start er in het centrum een instapklas.
Juf Els zal deze voormiddagklas voor haar rekening nemen.
De kleuters van deze klas die in de namiddag
naar school komen, gaan dan naar juf Lieve of
juf Daisy.
Een BEESTIG-LEUKE week in de wijkschool
Met ons allen gingen we een kijkje nemen op de mini boerderij bij
onze buren. Dat was fijn! Er stond een mand brood klaar waar we
alle dieren mee konden voederen. De geiten, eenden, kippen, ganzen, schapen en hangbuikzwijnen waren héél blij met ons bezoek en
al dat lekkers! Verder was er ook nog een vijver met supergrote vissen. Wauw... zoveel vissen bij elkaar die we mochten voederen.
Er kwamen ook enkele dieren op bezoek in onze
school. Konijn Pieter, konijn
Joske en een hamster. Alle
kleuters kregen de kans om
de diertjes eens even vast te
nemen, te knuffelen en te
strelen. Met de honden Lady
en Devil mochten we samen
met het baasje een wandeling maken over de speelplaats.
De kleuters werden gegri2

meerd. Héél mooi was iedereen!! Om 12u gingen de kleuters naar huis
als poesje, hondje, rupsje,...
Twee knuffelpaardjes (Judy en Dreamy) met een mooie bloemenketting
en sokjes aan kwamen de school binnen gewandeld. Hoe fijn was dat!
We mochten ze borstelen, ermee wandelen, kusjes geven en lekker
knuffelen. Wat waren ze lekker zacht!
We brachten een bezoekje aan een grote volière. Grote en kleine vogels,
vele mooie kleuren, allerlei gezang en gefluit. Kortom, véél lawaai en gefladder bij elkaar.
Het was een hele fijne week
met het gezelschap van alle dieren!
Dank je wel aan iedereen die er
voor gezorgd heeft dat we van
alle dieren in en rondom onze
school hebben genoten en zeker ook niet te vergeten de mama’s die ons zo mooi grimeerden.
Juf Marie-Josée
Kleuteruitspraken
Nathaniel (juf Daisy) vroeg aan de juf of ze zijn neusbel wilde afvegen.
Amy (juf Christa) vertelde in de kring dat vissen ademen door de kiwi’s.
De kleuters van juf Marianne kunnen vanuit de gang vogeltjes zien in de
tuin.
Paulo zag een keer de koolmeester.
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Mohamed (juf Josee) vertelde tegen de juffen van het middagtoezicht:
“Ik heb mijn tas onderstekop”.
In de verkeersweek liep juf Anita rond op de speelplaats verkleed als
Aya. Lore (juf Lieve) ging de juf roepen want ze zag door het raam een
grote kip.
Meneer de Deken was op school en Ibrahim (juf Caroline) vertelde
daarna in de klas: “Ik heb net de papa van de kerk gezien”.
Tijdens het thema sinterklaas vertelde Nathan (juf Ine) dat hij overgisteren ook iets in zijn schoen had gelegd.
Bij juf Ine waren ze vormenkoekjes aan het bakken van speculaas
(driehoeken, cirkels en rechthoeken). Chaima vroeg zich af waar de
linkshoeken waren.
Aubrey (juf Lieve) vroeg of de juf haar sjaal kon knobelen. (knubbelen
+ knopen)
Bij het eetmoment vertelde Lorïs aan juf Inge: “Mijn mandarijn is afgedroogd”.
Zou hij uitgedroogd bedoelen?
Rollebolle
Op vrijdag 18 januari in de namiddag gaan
de 4- en 5 jarige kleuters naar de Posthoorn
om te ‘Rollebolle’.
Onder begeleiding bezoeken de kleuters in
groepjes een 10-tal speelhoeken waar zij
evenwicht, behendigheid, coördinatie en
durf op één van de grote luchtstructuren
kunnen oefenen.
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Het concept, de uitwerking en organisatie hiervan liggen in handen van
SVS (stichting Vlaamse schoolsport). De kostprijs van deze activiteit is €
2,5 en komt op de schoolrekening.
Integratie met het Sint-Jan Berchmans tehuis
Het idee ontstond om een samenwerking aan te gaan met het rusthuis
in Hamont. Na een overleg ter plaatse waren zowel de begeleiders als
de juffen enthousiast om hiermee te starten. Op maandag 7 januari zullen de 5 jarige kleuters een eerste keer op bezoek gaan in het Sint-Jan
Berchmans tehuis.
Het doel van deze samenwerking is om kennis te maken
met elkaar en samen leuke
activiteiten te doen. Zo zullen
de kleuters er o.a. kunnen
meedoen met het wekelijkse
turnen, zal er samen geknutseld worden,...
Naar het einde van het schooljaar toe komen er ook 2 groepen bewoners op bezoek op onze kleuterschool.
Oog voor lekkers (voorheen Tutti Frutti)
Ook dit schooljaar schreven we ons in voor dit project en hebben we
het geluk dat we in aanmerking kwamen voor de subsidie.
Dit betekent dat de eerste 10 fruitweken van dit schooljaar niet werden
aangerekend op de eerste schoolrekening.
We zijn dit schooljaar gestart met ook 1/maand groenten aan te bieden
op vrijdag.
De kleuters smulden intussen al van wortelreepjes, komkommer en tomaatjes.
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Alle ouders ontvingen ook weer een oproep om te komen helpen bij
het fruit schillen op vrijdag.
De eerste planning die werd opgemaakt liep tot en met de kerstvakantie. Nu worden er dus opnieuw vrijwilligers (ouders, grootouders) gevraagd.
Heb je interesse en tijd, gelieve dan het briefje terug te bezorgen.
Je krijgt van ons dan een briefje terug met de
data waarop we je verwachten.
Moest er een datum bij zitten die niet past,
geen probleem, dan zoeken we voor die dag
vervanging.
Alvast bedankt!
Nieuws van de ouderraad
Na een drukke periode zijn sinterklaas en de pieten weer terug naar
Spanje. Dit betekent dat de periode van kerst er aankomt:
lichtjes, kerstliedjes, sfeer en gezelligheid.
We wensen jullie allen een vrolijk
kerstfeest toe.
Het nieuwe jaar komt ook zachtjes binnengeslopen.
Daarom kijken we als ouderraad al vooruit naar wat er in 2019 staat te
gebeuren:
zondag 27 januari 2019: familiedag – het wordt weer een evenement
om naar uit te kijken.
Het thema van dit jaar is: Winter Wonderland©. Vergeet zeker niet in
te schrijven.
Ik wil jullie ook de datum van onze jaarlijkse kienavond al
meedelen:
vrijdag 15 maart 2019.
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We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen
op deze activiteiten.
In naam van de hele ouderraad wens ik jullie
fijne feestdagen en een knallend nieuwjaar!
Greet Van Deursen, lid ouderraad.
Fundels: Leesplezier op een andere manier
Verrijkte boeken
Bestaande prentenboeken verrijkt voor een nog grotere lees- en
speelervaring. Deze prentenboeken komen tot leven op een interactieve manier.
Voor 3 tot 7 jaar
Met aangepaste inhouden en een uitgebreide catalogus is er voor
elk wat wils.
Spelend leren
Educatief verantwoord digitaal aanbod voor de allerkleinsten.
Elk digitaal prentenboek omvat verschillende speelse activiteiten.
Kijken naar een filmpje, lezen in het boek, spelletjes spelen, tekeningen maken, je eigen filmpje maken. In elke activiteit wordt de
link naar het boek gelegd.
Vaardigheden ontwikkelen
Samenwerken, oog-hand coördinatie, zelfstandigheid en digitale
geletterdheid. Fundels stimuleert de taalontwikkeling van jonge
kinderen. Het is immers bewezen dat kinderen hun woordenschat
sneller uitbreidt door middel van bewegende beelden. De applicatie biedt kinderen de kans om op een gebruiksvriendelijke, speelse
maar educatieve manier om te gaan met nieuwe media.
“Kinderen komen steeds vaker in contact met digitale toepassingen,
maar jammer genoeg zijn deze niet altijd even kwalitatief. De digitale interactieve kinderboekjes van Fundels vormen een mooie aan7

vulling op het aanbod voor kinderen in bibliotheken. Met deze digitale boekjes leren kinderen spelenderwijs lezen.” (cultuurconnect)
“Het is voor kleuters en hun meelezende (groot)ouders/familie een
verrijkende ervaring om kwaliteitsvolle digitale prentenboeken te beleven op tablet of pc, in verschillende talen, met puzzels, spelletjes en
de mogelijkheid om zelf te tekenen en filmpjes te monteren. Fundels
bevorderen het leesplezier, een belangrijk aspect in de ontwikkeling
van kinderen.” (bib Gent)
Thuis, onderweg, …overal
De boekjes en bijbehorende
activiteiten zijn altijd en
overal beschikbaar. Fundels
prentenboeken is beschikbaar als installatie op een
vaste computer of als app
op je tablet en smartphone
(Android, iOS en Windows).
Eens het boek gedownload,
kan je het volledig offline
beleven.
Wil je graag eens kennismaken met een fundel? Dat kan! In de bibliotheek zijn er tablets ter beschikking waarop de fundel-app
geïnstalleerd is.
Kom gerust de vele mogelijkheden van een fundel
eens uitproberen.
De baliemedewerkers van
Uitpunt/bibliotheek helpen
je graag verder!
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Gratis ontlenen
Je kan Fundels gratis ontlenen in de Bib van Hamont-Achel. Elke geregistreerde bibliotheekbezoeker kan tot 7 Fundels per jaar ontlenen
met een uitleentermijn van 4 weken.
Via www.hamont-achel.be kan je registreren/aanmelden bij Mijn Bibliotheek. Als je inlogt, krijg je automatisch in de linkerbalk onder Mijn
digitale collecties ‘Fundels Prentenboeken’ te zien.
Meer info in de bibliotheek of bij juf Jeanne.
Jarigen van de maand
Zoals vermeld op de infoavonden, zijn we dit
schooljaar gestart met het
vieren van de jarigen van
de maand.
Op het einde van de
maand komen we samen
met alle klassen en staan
de jarigen van die maand centraal. Ze mogen iets kiezen uit de doos
(kroon, hoedje, krans,...) en dan wordt er voor hen gezongen.
Samen vieren = samen school maken.
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Wist je dat…
-we een nieuwe voorlees(groot)ouder hebben?
ze kwam in de voorleesweek voorlezen in een klas en was zo enthousiast dat ze na de kerstvakantie gaat starten in de klas van juf Heidi/
Ellen.
-we samen heel wat levensmiddelen hebben ingezameld voor SintVincentius.
-we tot nu toe nog geen beroep moesten doen op onze chauffeurspool.
-er dit schooljaar al heel wat baby’s geboren zijn.
We wensen de ouders en grote broer(s) en zus(sen) proficiat met het
kleine wondertje.
Met 2 op de klasvloer : Co-teaching/uitstapmethodiek
Zoals jullie in een vorige editie van “De Robbie” hebben kunnen lezen
zijn wij in onze klasjes bezig met co-teaching: “met 2 op de klasvloer”.
Bij juf Christa hebben we tijdens deze co-teaching al verschillende dingen aan bod laten komen waaronder “Uitstapmethodiek” bij een verhaal.
Wat is uitstapmethodiek :
Een (prenten)boek wordt voorgelezen tot je
bij een gebeurtenis komt die de moeite waard
is om even uit het verhaal te stappen. Dan
volgt er een activiteit of les rond die gebeurtenis en daarna wordt er weer verder gelezen. Bij jongere kinderen wordt het verhaal
telkens terug van bij het begin voorgelezen
(herhaald voorlezen).
Concreet hebben we (juf Christa en juf Jenny)
dit gedaan met het boek “Twee vechtende
eekhoorns”.
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Week 1: verhaal klassikaal vertellen met het boek tot en met “…en
kregen de dennenappel net niet te pakken” (spannend moment in het
verhaal). Juf Christa vertelt het verhaal, juf Jenny observeert tijdens
het vertellen. Na het vertellen gaan we over naar 4 verschillende activiteiten in kleine groep (2 voor en 2 na de speeltijd) :
•
gesprekje rond wintervoorraad/winterslaap/trek van de vogels door juf Christa
•
waarneming herfstvruchten noten/kastanjes/eikels, dennen
appels door juf Jenny
•
waarneming paddenstoelen uit boek door juf Jenny
•
potjes vullen en leegmaken door juf Christa
Week 2: klassikaal vertellen met boek vanaf “…en kregen de dennenappel niet te pakken”. Juf Jenny vertelt het verhaal, juf Christa observeert. Na het vertellen gaan we over naar 3 verschillende activiteiten
met de verschillende groepen (kleuters kiezen hun groep) :
•
gevoelens: bang, boos, blij, verdrietig, werken aan sociale
vaardigheden ( samenwerken, delen…) door juf Christa en juf Jenny
•
bosdieren – waarneming met meegebrachte bosdieren
(knuffels) en boeken, computer door juf Jenny
•
bosdieren/herfstvruchten/vol-leeg bewegingsintegratie door
juf Christa
Week 3: rollenspel met herfstvruchten rond tellen en wegen in de
winkel
•
tellen
•
wegen
Afsluiting : verhaal vertellen door juf Christa, juf Jenny ondersteunt
met materialen.
Door op deze manier met een verhaal te werken, hebben we extra
kansen om te differentiëren en kunnen we het effect van het voorle11
zen van een verhaal of een (prenten)boek vergroten

doordat er vervolgactiviteiten aan gekoppeld worden. Dit leidt tot een
grotere taalontwikkeling.
Het was een super ervaring voor de kleuters en de juffen om op deze
manier met een prentenboek te werken.

Juf Jenny.
Aankopen opbrengt pizzaverkoop
Dit schooljaar hielden we voor de eerste keer een pizzaverkoop.
Het werd een succes. Dank je wel voor jullie steun.
Zoals het hoort, gaat de opbrengst hiervan ook naar onze kleuters.
Onderstaande foto’s laten jullie zien wat we al hebben aangekocht.
Er zijn nog nieuwe matten voor de turnzaal onderweg.
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Op stap met de bosjuf
Op 10 en 24 oktober 2018 was
er de mogelijkheid om een
gratis vorming “Op stap met
de bosjuf” te volgen in Lommel. Juf Caroline ging naar de
vorming voor de oudste kleuters en juf Daisy ging naar de
vorming voor de jongste kleuters. Het was een zeer boeiende vorming. De vorming werd gegeven door Gertie Bergmans, ze is
kleuterjuf in Maaseik en al jarenlang
een drijvende kracht van allerlei natuuractiviteiten op haar
school. Hierdoor was de vorming die
ze bracht zeer verrijkend door alle
praktijkervaringen die ze aanbracht.
Wat leerden we uit de vorming? Dat
de natuur een belangrijke bijdrage
kan leveren aan de ontwikkeling van
een kleuter. Met kleuters naar buiten gaan biedt zoveel ontwikkelingskansen: de zintuigen worden geprikkeld en ze verleggen hun grenzen. Ze ontwikkelen de grove motoriek, je kan met de kleuters spelletjes doen om de fijne motoriek te
oefenen, ze doen ervaring op
rond wetenschap, taal en sociale
ontwikkeling. Kortom, we leerden dat er buiten zovéél te beleven valt met kinderen, ook al ligt
er geen natuurgebied in de buurt
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of ben je geen kenner van de natuur, er ligt een schat aan leerkansen
voor het grijpen.
Na het volgen van de bijscholing kregen we nog een handboek als inspiratie en praktische ondersteuning om zelf aan de slag te gaan.

Juf Daisy
Vergroeningsdossier speelplaatsen
De provincie Limburg reikt subsidies uit voor het vergroenen en verrijken van speelplaatsen.
De MOS-werkgroep is bezig met het opstellen van een dossier voor de
beide vestigingsplaatsen.
Hierbij moeten we rekening houden met 3 peilers:
1. biodiversiteit en klimaat
2. Leernatuur
3. speelnatuur
Er zijn reeds contacten met verschillende instanties geweest.
We hebben ook de hulp ingeroepen van een architect die vertrouwd is
met het vergroenen van speelplaatsen. Ook de bosjuf (waar juf Daisy
het over heeft in deze Robbie) bracht een bezoek aan onze school en
heeft nog tips en ideeën gegeven die verwerkt zullen worden in de
plannen van de architect. Met het team gingen we aan de slag rond 2
vragen:
*Waarom vinden wij het als school belangrijk om onze speelplaats te
vergroenen?
*Wat vinden wij als school belangrijk als vergroening op onze speelplaats, rekening houdend met de 3 peilers?
Aan de hand hiervan heeft de MOS werkgroep een visie uitgewerkt
die voorgelegd en goedgekeurd werd door het team en de ouderraad.
Vanaf september zal deze opgenomen worden in onze schoolbrochu14

re.
Ook met de 5 jarige kleuters werd er gebrainstormd. Aan de hand van
pictogrammen mochten zij vertellen wat ze graag op de speelplaats
zouden willen.
Ons streefdoel is om eind januari ons dossier in te dienen.
We hopen dat onze school bij de gelukkigen zal zijn om voor onze
‘droomspeelplaats’ subsidie te krijgen. Duimen jullie mee?
Voorbeeld

Komende activiteiten
7 januari: instap nieuwe kleuters
9 januari: infoavond voor de ouders van de nieuwe instappers
18 januari: rollebolle voor de 4- en 5 jarige kleuters
27 januari: familiedag
29 januari: kijkuurtje voor de instappers van 1 februari
30 januari: pedagogische studiedag = vrij voor de kleuters
30 + 31 januari en 5 + 6 februari: algemene oudercontacten
15 februari: lokale verlofdag = vrij voor de kleuters
26 februari: kijkuurtje voor de instappers van 11 maart (na carnaval)
15
1 maart: carnaval in de Posthoorn
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