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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  

 

Juni  2016 

 

 

 

 

Vogeltje, klein vogeltje 
vraag eens aan de wind 

of hij mij even waarschuwt  
als hij mijn vriendje vindt. 

 
Mijn vriendje is vertrokken 

maar ik wil met hem spelen. 
ik heb hier nog wat snoepjes – kijk! 

Die wil ik met hem delen. 
 

Ze zeggen: hij komt nooit meer terug 
dat kan ik niet geloven 

want hij is toch mijn vriendje 
vlieg eens snel naar boven. 

 
Vogeltje, klein vogeltje 

en vraag dan aan de wind 
of hij mij even waarschuwt 
als hij mijn vriendje vindt. 

 
Kindje, lief kindje. 
Ik vond je al vlug. 

Kijk ’s avonds maar naar de hemel, 
dan vind je hem tussen de sterretjes terug. 

 
Dankbare herinnering aan Lars Michiels 

vriendje uit de klas van juf Heidi en juf Elke 
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Dankwoordje 
Het schooljaar 2015-2016 loopt op zijn einde. Nog een paar dagen en 
de grote vakantie begint. Bij het einde van het schooljaar horen ook 
een paar oprechte woorden van dank aan iedereen waar we op 
mochten en konden rekenen: 
De vele vrijwilligers: schoolraad, ouderraad, voorleesouders,  
schilouders,… 
Nelly, Rianne, Veerle, Heidi , Annemie, Miriam en Wendy waar de 
kleuters dagelijks tussen de middag konden gaan eten. 
Leen en Wendy die zorgden voor de voor- en naschoolse opvang in 
de wijkschool. 
Fons en Roel voor duizend en één klusjes die altijd snel werden uit-
gevoerd, voor onze prachtige moestuinen, mooi onderhouden  
speelplaats,… 
Ook een grote dankjewel aan onze kleuters, groot en klein, voor de 
vele fijne momenten in de klas. 
Dank je wel ouders voor jullie betrokkenheid, vertrouwen en  
waardering. 
Tot slot ons hele leerkrachtenteam die ervoor probeerden te zorgen 
dat alle kleuters graag naar school kwamen, zich goed konden voelen 
en al spelend weer veel hebben kunnen leren. 
 
Een extra dank je wel aan Veerle, die gedurende verschillende 
schooljaren de coördinatie van het Tutti Frutti project op zich nam. 
Zij zorgde ervoor dat er elke vrijdagmorgen weer ouders paraat  
stonden om samen het fruit te schillen en dat alles netjes verdeeld en 
op tijd in de klassen geraakte. 
Veerle stopt hier nu mee maar gelukkig zien we haar nog terug bij 
het middagtoezicht in het centrum. Dank je wel Veerle! 
 

 
 
Kennismakingsavond nieuwe kleuters 
Op dinsdag 10 mei organiseerden we een infoavond voor alle ouders 
waarvan de kleuter in de loop van volgend schooljaar naar school kan 
starten op onze kleuterschool. Tijdens het eerste gedeelte kregen de 
ouders een zicht op hoe het er in de kleuterschool aan toe gaat, werd 



 3 

 
het leerkrachtenteam voorgesteld en was er ruimte voor vragen. Daarna 
kregen de ouders een rondleiding in 1 of beide vestigingsplaatsen  
naargelang de ze dit wensten. 
Ook was er de mogelijkheid om die avond in te schrijven. 
In het kader van het inschrijvingsbeleid en voorrangsregeling, zal er op 
de infoavond in september gevraagd worden of er nog broertjes of  
zusjes zijn die in het lopende schooljaar mogen starten en nog niet i 
ngeschreven zijn. Op deze manier is er voor hen altijd plaats moest de 
maximumcapaciteit bereikt worden. 
Na aanmelding zal het secretariaat dan in de loop van het schooljaar een 
afspraak maken om de inschrijving in orde te brengen. 
 
 
Tip 
In de grote vakantie worden er in  
verschillende winkels turnpantoffels voor het 
nieuwe schooljaar verkocht. Wanneer je van 
plan bent nieuwe turnpantoffels aan te  
kopen zouden we willen vragen om deze niet 
te groot te kopen want er is niets zo  
vervelend als een turnpantoffel die de hele 
tijd uitvalt tijdens het turnen.  
 
Oproep 
Heb je turnpantoffels die te klein zijn (in goede staat) en niet meer  
nodig, dan passen ze wellicht nog aan een andere voet van een kleuter 
die er geen heeft. 
Deze worden bewaard in de turnzaal voor wie ze kan gebruiken. 
Indien je er zelf iemand blij mee kan maken is dat natuurlijk ook fijn. 
 
 
Openingsuren secretariaat 
Het secretariaat is geopend tot en met dinsdag 5 juli en 
vanaf donderdag 25 augustus in de voormiddag. Voor 
dringende zaken kan u tijdens de vakantie de directie 
steeds bereiken via het contactformulier op de website of 
via directie@derobbertkleuter.be 
 
 

mailto:directie@derobbertkleuter.be
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Schoolrekening 
Deze week kreeg uw kleuter de laatste schoolrekening van dit  
schooljaar mee naar huis. 
We willen u vriendelijk vragen de betalingstermijn van 3 weken te  
respecteren voor de factuur van de maanden mei en juni. 
Elk jaar in september stellen we vast dat sommige ouders dit vergeten 
in de drukte van de vakantieperiode vandaar dat we hier tijdig uw 
aandacht voor willen vragen. 
Indien u nog een herinnering heeft gekregen betreffende een andere 
openstaande factuur willen we u ook vragen deze te vereffenen voor 
het nieuwe schooljaar begint. 
Dank u wel. 
 
Evaluatie bewegingsintegratie 
Testresultaten verhogen      gezondheid bevorderen    meer bewegen   

          voorkomen bewegingsarmoede     leerinhouden extra onder de 

knie krijgen 
hogere motivatie             “ aha!, dus dat zit zo”    ……. 

 
 
Dit zijn o.a. onze doelen die we willen nastreven wanneer we bewe-
ging integreren tijdens onze leeractiviteiten. 
In onze vorige Robbie werd er reeds meegedeeld dat we extra willen 
inzetten op deze bewegingsintegratie. 
Tijdens een werkvergadering mocht het team aan de lijve ondervinden 
hoe ze bepaalde vaardigheden al bewegend onder de knie konden 
krijgen en hoe ze dit konden toepassen in hun klaspraktijk (zie web-
site/foto’s/centrum/2016-04-22 werkvergadering team-
bewegingsintegratie bij kleuters).  
We zagen dat kleuters die meestal weinig interesse tonen in schoolse 
activiteiten nu gemotiveerd werden en al bewegend leerinhouden  
oefenden op één voor hen uitnodigende manier. Ook kleuters met een 
zeer brede interesse voelden zich aangesproken. 
Met deze handeling komen we als school tegemoet aan een  
bezorgdheid welke geregeld in de media (zie verder) ter sprake komt 
en waar we de komende schooljaren zeker op verder zullen inzetten! 
Deze bezorgdheid is uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid  
tussen ouders, school en maatschappij. 
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Mini- enquête: vervoer naar school 
 
Er werden 294 brieven meegegeven en we kregen 
er 205 terug binnen wat een heel mooi resultaat is. 
Dank je wel. 
Resultaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elders 
- oprit vrienden (wijkschool) (2) 
- marktplein (3) 
- kleine parking Groenstraat (2) 
 
Er kwamen ook veel tips, suggesties en opmerkingen binnen. 
 
Voor de wijkschool was dit o.a. 
-het tekort aan parkeerplaatsen in de Vloedstraat 
-er wordt soms veel te hard gereden 

Info uit de media: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/
programmas/koppen/2.44559?video=1.2671857 
Creatieve oplossingen om kinderen meer te laten bewegen 
1 op de 7 kleine kinderen heeft overgewicht. Per dag zitten ze bijna zes en 
een half uur stil. Ze bewegen te weinig. Wat kunnen scholen daar aan 
doen? 

Te voet 24 

Fiets 65 

Auto 116 

Kleine parking Wal 16 

Grote parking Wal 75 

Parking De Posthoorn 17 

Langs de weg Wal 7 

Parking Den Holdert 21 

Langs de weg Vloedstraat 24 

    

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/koppen/2.44559?video=1.2671857
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/koppen/2.44559?video=1.2671857
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-gevaarlijke kruispunten in de schoolomgeving 
-graag meer en betere voetpaden 
 
Voor de hoofdschool was dit o.a. 
-vraag om verharde voetgangers- en fietszone op de grote parking 
zodat het veiliger is voor de  
  kinderen 
-er wordt vaak te hard gereden op de Wal + het groot vrachtverkeer 
dat passeert is gevaarlijk 
-fijn dat de wijkagent regelmatig toezicht houdt 
-éénrichtingverkeer bij de grote parking is een verbetering 
-gevaarlijke kruispunten in de schoolomgeving 
-zebrapad bij de bib ligt op een gevaarlijke plaats 
-veel ouders die zich storen aan de hondenpoep 
 
Waarschijnlijk heb je via de lokale media al vernomen dat de Wal en 
het voormalige Ursulinenklooster in de toekomst een nieuwe invulling 
zullen krijgen. 
Hierbij worden alle belanghebbenden betrokken. Ook wij als school 
zijn al enkele malen naar een overleg geweest hieromtrent. 
Op één van deze momenten hebben we de resultaten van onze en-
quête overhandigd. 
 
Wordt vervolgd… 
 
De verkeersweek op onze kleuterschool. 
Onder een stralende zon startte op 9 mei onze verkeersweek. Met 
Sam de verkeersslang kreeg iedereen die een fluovestje aanhad een 
sticker om op Sam de verkeersslang te plakken, dit een hele week 
lang. Wie zijn fiets bij had mocht een stempel op zijn persoonlijke Sam 
plakken. 
Aya kwam natuurlijk ook een kijkje nemen. Zij zag hoe de jongste 
kleuters zich al vlot verplaatsten op hun loop- of gewone fiets en hoe 
de oudste kleuters hun beste beentje voorzetten om te laten zien hoe 
zij de verschillende fietsparcours konden fietsen : tussen smalle stra-
ten door, de richting van de pijlen volgen, een rotonde nemen, op  
andere ondergrond trappen, …. 
Heel spannend was de dag dat de 5-jarige kleuters op straat mochten 
fietsen. Onderweg kwamen ze verschillende verkeerstekens tegen 
waarmee ze rekening moesten houden. Wat een prestatie. 
Ook toonde Aya aan dat auto’s heel vieze lucht uitstoten. Dit door een 
witte filter voor de uitlaat van een auto te houden. Het resultaat was 
duidelijk zichtbaar. Het wit van de filter was zwart geworden. Bah, wie 
had dat gedacht?  
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Proberen wij er eens aan te denken om onze auto bij kleine stukjes 
en bij droog weer te laten staan en de fiets te pakken????? 
Om de verkeersdrukte aan onze schoolpoort te peilen gingen ver-
schillende kleuterklasjes op verschillende tijdstippen de voertuigen 
turven. Wat kwam er wel niet allemaal langs! 
Op het einde van de dag hielden we een fietsbelconcert. Bij het 
verkeersbord groen lieten alle fietsbellen en toeters zich horen en 
bij het rode verkeersbord werd het stil. 
Met een blij hart kon Aya op het einde van de verkeersweek weer 
vertrekken. Ze kijkt vol spanning uit naar volgend schooljaar. Gaan 
de kleuters Aya verrassen omdat ze onder de vakantie goed geoe-
fend hebben met de fiets ? 
Ook was het genieten geblazen toen op vrijdagvoormiddag de 
speelplaats en omgeving vol voertuigen stond. Een brandweer-
wagen, een vrachtwagen, een digger, mobilhome, verschillende  
tractors, speciale auto’s, fietsen, motors,…. Tijd te kort om onze 
ogen de kost te geven. In de meeste voertuigen mochten de  
kleuters zelfs een kijkje nemen. 

We kunnen met zekerheid zeggen: het was een geslaagde  
verkeersweek. 
Juf Anita 

Controle van de vieze uitlaat van            Turven van de verkeersdrukte  
de auto       
 
Tip van Aya 
Wanneer je een fiets zou willen aankopen voor je kleuter is het 
heel belangrijk om in de eerste plaats te kijken naar de veiligheid. 
De grootte van de fiets is belangrijker en de schoonheid. 
Een mooie grote fiets waar de kleuter niet met zijn voeten op de 
grond kan, is levensgevaarlijk. 
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Infoavond ‘SOS mijn kind op de fiets’ 
Op dinsdag 26 april organiseerden we als voorbereiding op de week 
van het verkeer een infoavond. 
Ine Bosmans van Mobiel 21 gaf a.d.h.v. een powerpoint en filmpjes 
informatie en tips over hoe je met je kind naar school kan fietsen. 
Ook het leren fietsen kwam aan bod. 
Jammer van de geringe opkomst, het was zeker de moeite waard. 
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Foto’s website 
Door de grote hoeveelheid foto’s op onze website is het af en toe  
nodig om oudere foto’s te verwijderen zodat er weer plaats is voor de 
nieuwe foto’s. 
Meester Toon kondigt dit dan aan op de website zodat je niet voor 
verrassingen komt te staan als je foto’s wil bewaren en deze 
‘verdwenen’ zijn. 
De foto’s van dit schooljaar zullen eind augustus verwijderd worden. 
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 Kijkuurtje augustus 

 
 
Dankwoordje n.a.v. ons spaarproject tijdens de vasten 
Beste ouders, kinderen en schoolpersoneel 
Als bezieler van vzw “Kietelt” moet ik toegeven dat ik bij de overhandi-
ging van de centjes overweldigd was door de grootte van het bedrag 
dat er was opgehaald. Als ik hoorde wat de kinderen thuis allemaal 
hadden gedaan om deze centjes te verdienen ben ik zeer trots op hun 
inzet en creativiteit om het geld in te zamelen. Dit voor de kinderen uit 
hun eigen omgeving die op veel vlakken minder kansen hebben dan 
andere kinderen. Toen ik bij de bank kwam waren ook zij onder de 
indruk omdat ik daar binnenwandelde met maar liefst 75 kilo kleingeld 
(ook mijn rug was 
onder de indruk ;) ). 
We kunnen met het 
opgehaalde bedrag 
± 45 kinderen hel-
pen om misschien 
voor de eerste keer 
hun verjaardag echt 
te laten vieren.  
Namens deze  
kinderen en vzw 
Kietelt 1711,32 x 
dank! 

Dinsdag 30 augustus 2016 is er een 
kijkuurtje voor alle kleuters en hun 
ouders. 
Tussen 18.00 u en 19.00 u worden de deuren van de nieuwe klas geopend en 
kunnen de kleuters kennismaken met hun nieuwe  
juf(fen). Benieuwd bij welke juf(fen) je kleuter op donderdag  
1 september zal starten? Noteer dan deze datum al in je agenda zodat je het 
zeker niet kan vergeten want er wordt geen aparte uitnodiging verstuurd. 
Enkel de nieuwe kleuters zullen hiervan een persoonlijke uitnodiging ontvan-
gen. 
Voor deze datum worden geen klasindelingen bekend gemaakt. 
Indien je door omstandigheden (vakantie,…) niet aanwezig kan zijn op het 
kijkuurtje kan je vanaf woensdag 31 augustus bellen naar het secretariaat. 
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Tentoonstelling pastoraal jaarthema 
Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei vond er in de expositieruimte “De 
Wal” een tentoonstelling plaats van werkjes van de kleuters van De 
Robbert. Alle kleuters hadden per klas gewerkt aan een creatie van 
het scheppingsverhaal. Dit was immers het jaarthema dat door de 
school werd gekozen. 
Elke klas stelde op een originele en eigen manier de schepping in 7 
dagen tentoon: licht en donker, land en zee, vogels en vissen, aarde 
en planeten, bloemen en planten, 
dieren en mensen… Over al deze 
onderwerpen leerden de kleuters in 
de loop van het jaar. Al die kennis 
en indrukken konden ze vorm geven 
in pareltjes van kunst, die we kon-
den bewonderen en die ons gere-
geld met verstomming sloegen. 
Een dikke proficiat voor alle kleuters 
en hun leidsters! 
Dank je wel aan iedereen die een 
kijkje is komen nemen en de fijne 
reacties en mooie woorden die in 
het gastenboek werden geschreven. 
Juf Katelijn namens de pastorale werkgroep 
 
Mag ik deze Schrijfdans van u? 
Wist je dat schrijfdans bevorderlijk is voor het evenwichtig functione-
ren van o.a. oren, ogen en de beide hersenhelften. Schrijfdans beoogt 
hiermee ook een verbetering van de algehele lichamelijke en geestelij-
ke conditie gedurende de schooldag en het uitblijven van frustraties 

en krampachtigheid bij 
het schrijfproces. Het 
uiteindelijke schrijf-
proces behoort tot de 
doelen van de lagere 
school, de voorberei-
ding hierop vindt  
grotendeels tijdens de 
kleuterleeftijd plaats. 
Na drie schooljaren 
waarin schrijfdans op 
regelmatige tijdstippen 
werd aangeboden in 
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 onze school, groeit het enthousiasme zowel bij de kleuters als  
leerkrachten en wordt dit met plezier tijdens het volgende schooljaar 
verder gezet. Uiteraard sluit dit zeer goed aan bij onze bewegings- 
integratie (zie eerder in deze nieuwsbrief) en wordt de ‘zin’ van  
schrijfdans steeds groter. 
Neem zeker een kijkje op onze site bij foto’s/centrum/2016-05-13: 
Uitdagende oefeningen voor 5j kleuters tijdens schrijfdans. Hier zie je 
hoe kleuters op verschillende manier de liggende en staande acht  
proberen onder de knie te krijgen. 
Juf Jeanne 
 
Computerles met kleuters 
De leerlingen van het vijfde leerjaar hielpen ons dit schooljaar al met 
onze kleutersportdag en in de maand juni stonden ze onder leiding 
van meester Toon weer klaar om verschillende van onze klasjes te 
ontvangen voor een eerste computerles. 
Zowel voor de kleuters als de leerlingen is dit een fijne ervaring.  
Enkele indrukken die de leerlingen nadien noteerden: 
 
Wist je dat…. 
-de kleuters goed muziek kunnen maken. 
-de kleuters dol op bouwen zijn. 
-de kleuters sommige spelletjes beter konden als ons. 
-de kleuters heel goed Bumbaspelletjes kunnen spelen. 
-de kleuters goed mee kunnen spelen. 
-de kleuters heel goed waren in achtbanen bouwen. 
-de kleuters al goed met de computer kunnen omgaan. 
-de kleuters goed met de muis om konden gaan. 
-de kleuters heel slim zijn. 
-de kleuters heel goed meewerkten. 
-ik het grappig vond dat ik bij mijn zusje zat. 
-ik super leuke kleuters bij mij had. 
-de kleuters heel lief zijn. 
-de kleuters van logisch denken houden. 
-de kleuters heel goed kunnen spelen op de pc. 
-de kleuters heel goed konden werken. 
-we de kleuters niet veel meer moesten leren. 
-ik het heel leuk vond om de kleuters te com-
puteren. 
 
 
Evaluatie brede basiszorg 
Dit schooljaar was werken aan brede basiszorg 
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 een schoolprioriteit waar we op school- en klasniveau extra op hebben 
ingezet. 
 
Wat is brede basiszorg? 
Als leerkracht zorg je voor kwaliteitsvol onderwijs door een krachtige 
leeromgeving te realiseren. 
Hoe sterker je brede basiszorg en hoe krachtiger je leeromgeving, hoe 
minder leerlingen nood hebben aan een uitbreiding van de zorg. 
Wat is een krachtige leeromgeving? 
Leersituaties die sterk uitdagend zijn. Ze bevatten veel doe-
activiteiten, probleemsituaties die aangepast zijn aan het niveau van 
de leerling en leerrijke inhouden. 
Dan voelen kinderen zich maximaal betrokken op het klasgebeuren. 
We hebben ervoor gezorgd dat elke klas wekelijks op een vast mo-
ment ondersteuning kreeg in de klas om hier extra aan te kunnen 
werken. 
Op dat moment stonden er dus 2 leerkrachten samen op de klasvloer. 
Er kwamen talrijke mooie 
initiatieven tot stand waar 
alle kleuters de vruchten 
van plukten en deze wer-
den vaak doorgetrokken 
doorheen de klaswerking. 
We hebben ervaren dat  
samen op de klasvloer een 
positieve invloed heeft op 
een krachtige leeromgeving 
en daarom zal dit volgend 
schooljaar ook verder gezet 
worden. 
 
Nieuws van de ouderraad 
De kienavond op 11 maart was weer een groot succes. Met de op-
brengst van dit jaar kunnen we mooie dingen realiseren voor onze 
kleuters. Het aanleggen van een verhard pad op de wijkschool,  
puzzels en bouwblokken, nieuw materiaal voor in de turnzaal,.... We 
zijn iedereen dankbaar voor de grote opkomst. 
De speelgoedbeurs werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Het is 
altijd even aftasten hoe dat zal gaan. Wij kijken terug op een gezellig 
dag. Kinderen konden meedoen aan kinderjoga of aan een swingende 
dansinitiatie. Er waren allemaal leuke kraampjes met tweedehands 
speelgoed en kleding. Huis van het Kind zette mooie glitterboom-
tattoos, verder kon je er kleuren, knutselen,  
je haren laten doen, spelletjes spelen en lekker springen  
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 op het luchtkussen. Kortom een fijne dag. 
Hebben jullie onze mooie rode T-shirts van de ouderraad gezien op de 
speelgoedbeurs? De ouderraad heeft namelijk een nieuw logo. Met 
onze T-shirts zijn we goed herkenbaar op de activiteiten van school. 
Als jullie tips hebben, kunnen jullie die in één van de ideeënbussen 
van school achterlaten. 
 
Op het einde van het schooljaar zijn er ook weer kleuters die naar de 
lagere school gaan en dat betekent dat er enkele ouderraadleden 
moeten stoppen. 
We doen een warme oproep naar nieuwe leden om ons team te ver-
sterken. Het zou leuk zijn als er ook eens papa’s deelnamen aan ons 
team.  
Op dinsdag 27 september om 20.00 uur staat de eerste ouderraadver-
gadering van het nieuwe schooljaar gepland. Mocht je interesse  
hebben, kom dan gerust vrijblijvend naar onze eerste vergadering. 
We blikken even vooruit op de activiteiten van het nieuwe schooljaar: 
Lichtjestocht 18 of 25 november 2016 in het thema Sinterklaas 
Kienavond 24 maart 
2017 
Schoolfeest voor de 
grootouders 19 mei 
2017  
Schoolfeest voor de 
ouders 20 mei 2017 
 
Op naar het nieuwe 
schooljaar, maar eerst 
lekker genieten van de 
grote vakantie. 
 
Chantal Nieuwendaal 
 
 
Heel graag nog een extra woordje van dank namens onze kleuters en 
het hele leerkrachtenteam. 
We zijn heel blij met een ouderraad als jullie. Zoveel enthousiasme en 
engagement dat jullie tonen om voor die extraatjes te zorgen voor 
onze kleuters. (de film, ijsjes tijdens de schoolreis, nieuwe puzzels in 
de klas,…) 
We kunnen ook altijd op jullie rekenen als we hulp nodig  
hebben bij allerlei activiteiten.(herfstwandeling met de grootouders, 
pannenkoeken bakken bij het diplomafeest van de 5 jarigen,…) Zon-



 15 

 der jullie inzet  
waren er een aantal dingen niet 
mogelijk, dat beseffen we maar 
al te goed en daarom namens 
ons allemaal: DIKKE PLUIM en 
doe zo verder! 
 
Kleuteruitspraak 
 
Toon uit de klas van juf Daisy 
zegt: “Juf, de koe legt melk hé!” 
Waarop de juf antwoordt: “De koe geeft melk, en wat denk je dan dat 
er met de melk gebeurt?” 
“Die gaat naar de Colruyt!” 
 
Kleuteraantallen en extra klas 
Na het laatste instapmoment van Hemelvaart telde 
ons school 300 kleuters. Dit hebben we sinds het 
schooljaar 2004-2005 niet meer gehad. Dit maakt dan 
ook dat we volgend schooljaar extra lestijden krijgen 
om onze klassen in te richten. 
Daarom dat we in september zullen starten met een 
extra kleuterklas in het centrum. 
In totaal zijn er in september 12 kleuterklassen waarvan 3 in de  
wijkschool en 9 in het centrum. 
Wanneer de groep van de jongste kleuters in het centrum te groot 
wordt, zal er ook weer de mogelijkheid zijn om een extra instapklas in 
te richten en zullen we vanaf dan met 13 kleuterklassen  zijn. 
 
Klasindelingen 
Terwijl we dit schooljaar afsluiten  zijn we ook al volop bezig met de 
planning van volgend schooljaar. 
Daar horen ook de klasindelingen bij. Tijdens de voorbije maand  
hebben alle klasleerkrachten een overleg gehad met juf Jeanne, onze 
zorgcoördinator. Samen probeerden ze, rekening houdend met  
verschillende factoren, zo evenwichtig mogelijke klasgroepen samen 
te stellen. 
Wij baseren ons op de dingen die wij op school zien en weten dat dit 
niet altijd overeenkomt met hoe ouders het zien. Toch zijn we van 
mening dat datgene wat we doen altijd in het belang van het kind is. 
Daarom durven we vragen om begrip te hebben als de klasindelingen 
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definitief zijn en uithangen tijdens het kijkuurtje in augustus. 
Er liggen op dit moment voorstellen op tafel die gebaseerd zijn op het 
aantal inschrijvingen die we op dit moment hebben. Uit ervaring we-
ten we dat deze inschrijvingen tijdens de maand juli en augustus mo-
gelijk nog kunnen wijzigen waardoor er nog veranderingen kunnen 
plaatsvinden. 
Eind augustus hakken we de definitieve knoop door en op dinsdag 30 
augustus van 18u00 tot 18u30 verneem je bij welke juf en klas-
genoten je kleuter zijn volgend schooljaar zal doorbrengen. 

 
Boerderijbezoek 
De klas van juf Lotte ging naar boerderij  Broekxhof in Peer. 
De kleuters hadden er al anderhalve week naar uitgekeken, op woens-
dag 20 april was het dan eindelijk zo ver. Met onze laarsjes aan ver-
trokken we. Wat een  
geluk, buiten was het stralend 
weer! Fini, de boerin, kwam ons 
al verwelkomen op het erf. 
Daar aangekomen keken de  
kleuters al meteen hun ogen uit: 
ze zagen al een poes, een hond, 
geiten... Om te beginnen  
mochten de kinderen in een 
aparte ruimte knuffelen met ko-
nijntjes. Er waren ook een paar 
babykonijntjes en zelfs één zwan-
ger konijn. "Oh, zo schattig!" was 
een veel gehoorde uitspraak die 
twintig minuutjes.  
Boerin Fini bracht enkele kippen 
die de kleuters uit de hand eten mochten geven.  
 
Daarna mochten we de geiten oude broodkorsten geven. De kinderen 
mochten om de beurt in de grote tractor kruipen en eens achter het 
stuur zitten. Toen was het tijd om de kalfjes te voederen, want die 
waren ook ongeduldig. Met de emmertjes mochten de kleuters voer 
uit een grote ton halen en deze in de voerbak van de koeien gooien. 
We hadden er honger van gekregen, dus Fini bracht ons  
een lekker puddinkje.  
Daarna mochten we de stallen van de koeien uitborstelen. Hilariteit 
alom toen er enkele koeien besloten om hun blaas te ledigen waar de 
kinderen bij stonden! 
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Er waren ook 2 chetlanders die de kinderen mochten borstelen.  
Tenslotte gingen we naar de varkensstal. 
De dag erna hebben we ons bezoek nog besproken in de klas.  
Hetgeen dat de kleuters het meeste was bijgebleven was 'dat de  
varkens érg hard stonken' en 'dat de boer toch wel heel hard moet 
werken om al die dieren elke dag te verzorgen..' Het was een heel  
fijne voormiddag! 
Dank je wel aan de ouders die ervoor zorgden dat we in Peer konden 
geraken. 
Juf Lotte 
 
Voorleesouders 
Al vele schooljaren komen ouders en grootouders op onze school  
wekelijks voorlezen in een vaste klas gedurende het hele schooljaar. 
Zo wordt er ook een fijne band opgebouwd tussen de voorleesouder, 
kleuters en juf. 
Ze horen er ook helemaal bij. 
Elk jaar zijn er jammer genoeg ook voorleesouders die om de één of 
andere reden stoppen met voorlezen in de klas. Daarom dat we altijd 
op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers zodat 
we in elke klas een voorleesouder hebben en kun-
nen zorgen voor een gezellig wekelijks terugke-
rend  
moment waar de kleuters zo naar uitkijken. 
Lijkt het jou wat of ken je iemand die dit mis-
schien zou willen doen? 
Laat het dan zo snel mogelijk weten. We nodigen 
jou of die persoon dan heel graag uit op onze 
startvergadering in september. 
 
Facultatieve verlofdagen schooljaar 2016-2017 
Vrijdag 7 oktober 2016: lokale verlofdag 
Woensdag 16 november 2016: pedagogische studiedag 
Dinsdag 6 december 2016: lokale verlofdag 
Vrijdag 3 februari 2017: pedagogische studiedag 
 
Een volledig overzicht van de schoolvrije dagen van  
volgend schooljaar ontvangt u in september 
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Zonnebloemactie 
Ook dit jaar organiseerde de werkgroep MOS de wedstrijd van de 
hoogste zonnebloem. 
Uit alle briefjes die ingeleverd werden, hebben we zowel voor de wijk-
school als het centrum een winnaar verkozen.  In de wijkschool ging 
de eerste prijs naar Amy Nasseredine met een hoogte van 199 cm en 
in het centrum naar Miel Van Hout met een hoogte van 2 m en 34 cm. 
Beide kleuters kregen een bezoekje van het MOS team dat de hoogte 
van de zonnebloemen controleerde en nadien kregen de winnaars een 
prijs overhandigd. Een dikke proficiat aan de zonnebloemkoning en -
koningin. 
Verder wensen we alle andere kleuters die hun meetkaart  
binnenbrachten ook een dikke proficiat.  
Voor hun inzet verdienden zij een zonnebloemdiploma. 
 
Enkele uitspraken die we terugvonden op de meetkaarten: 
°’t Wil maar niet groeien’ (10 cm) 
° Kunnen we volgend jaar doen wie de kleinste zonnebloem heeft? 
  Het is ons nog niet 1 jaar gelukt! Geen groene vingers… (0,0 cm) 
° Geen rolmeter bij de hand (? Cm) 
° Niet zo hoog maar er staat wel een hele mooie bloem in (87 cm)                 
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Afscheid 5 jarige kleuters  
Onze ‘oudste’ kleuters zijn klaar om in september in het eerste leerjaar 
te starten. Doorheen het schooljaar werden ze o.a. tijdens de  
integratieactiviteiten stilaan voorbereid om toch wel een grote stap in 
hun nog jonge leventje te zetten. Het zorgeloos spelend leren in de 
kleuterklas is nu gedaan maar er komen weer een heleboel nieuwe 
uitdagingen en kansen op hun pad. 
 
Lieve kleuter, 
Je kwam onze school binnen als een kleine ukkepuk 
nu ga je hier buiten, een stuk zekerder van je stuk. 
je hebt hier naar hartenlust kunnen spelen en leren 
en nu mag je het in de lagere school gaan proberen. 
Je bent er klaar voor, we laten je gaan 
tijd om weer een beetje verder op eigen benen te staan. 
Het ga je goed en je moet weten 
dat we jou niet snel zullen vergeten! 
 
Beste mama en papa, 
Misschien neem je samen met je kleuter afscheid van onze  
kleuterschool, misschien zien we je nog terug. We hopen dat ook jullie 
met een goed gevoel op de kleuterperiode kunnen terugkijken. 
Je ‘grote’ kleuter wordt nu een ‘kleine’ leerling in de lagere school. 
Het wordt weer een beetje meer loslaten, wat niet altijd gemakkelijk 
zal zijn. 
Weet dat ze ook in de lagere school klaar staan om, samen met jullie, 
je kind op de best mogelijke manier te begeleiden. 
We willen jullie bedanken voor de fijne samenwerking en het  
vertrouwen. 
Heidi Cox 
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Vakantiewens 

 
Vakantie is ook op afstand kijken. 

Even opzij, onder een kleurrijke luifel, 
gewoon maar aanwezig zijn. 

 
De trein van de haast ver weg horen rijden. 

Hier blijven. 
Liever langs paadjes en oude kerkweggetjes, 

omwegen maken en terugkomen 
door de tuin van het leven, op een bank, 

bij jezelf. 
Diep adem kunnen halen. 

De zon drinken uit een glas helder water. 
Een heerlijke duik nemen 

in een zee van tijd. 
Geestdriftige toeschouwer worden 

van mooie, toevallige dingen  
op het terras 

van een onverwacht ogenblik 
 

Vakantie  
is dat wat je nodig hebt 
om nog eens kind te zijn 

dat alles kan verliezen in het spel. 
En zijn verlangens prijs durft te geven 

als een ballon in de wind, 
aan een draad zonder einde. 


