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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 2018 

 

 

 

Vakantie 
 

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 
zich even kan losmaken uit het gareel 
van de zorg en verantwoordelijkheid. 

 

Geef mij een hart dat klein als een kind 
de verrassing beleeft aan elke nieuwe horizon, 

dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten 
in de ondergaande zon. 

 

Geef mij een hart dat nog kan luisteren 
naar de vogels, en kan glimlachen  
bij de verre geluiden van koeien 

als de morgen begint. 
 

Geeft mij een hart, een open hart 
en open handen om naar de mensen toe te gaan, 

te luisteren naar hun verhalen en te snoepen 
van hun vriendschap als de avond valt. 

 

Geef mij een hart dat zich wil bekeren 
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 

een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, 
en kan genieten van de stilte. 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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En of ik dan in een vliegtuig 
zal stappen 
of mijn fiets zal gebruiken, 
of ik de andere kant van de 
wereld  
of de andere kant van mijn 
dorp zal zien: 
Geef mij een hart dat vakantie 
kan nemen, 
en dan is het feest al begonnen! 
 

Fijne vakantie! 
Kleuterteam De Robbert 

 

Kijkuurtje augustus 
  
Donderdag 30 AUGUSTUS 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 kennisma-
ken met hun nieuwe juf(fen) en klas. Ben je benieuwd 
bij welke juf(fen) je kleuter op maandag 3 september 
zal starten? Noteer deze datum dan in je agenda zodat 
je het zeker niet kan vergeten want er wordt geen 
aparte uitnodiging verstuurd.  
Enkel de nieuwe kleuters zullen hiervan een persoonlij-
ke uitnodiging ontvangen. 
Vóór deze datum worden er geen klasindelingen be-

kend gemaakt.  

Indien je door omstandigheden 

(vakantie,…) niet aanwezig kan 

zijn op het kijkuurtje kan je 

vanaf vrijdag 31 augustus bel-

len naar het secretariaat. 
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Infoavonden september 
 

Jaarlijks organiseren wij bij de start van het nieuwe 
schooljaar een infoavond in de klas voor alle ouders. Hier 
wordt de klaswerking en regels en afspraken toegelicht. 
Je leert de klasjuf en de andere ouders kennen. 
We zijn van mening dat o.a. goede informatie en afspra-
ken ervoor kunnen zorgen dat een schooljaar vlot kan 
verlopen. Van duidelijke communicatie plukt iedereen de 
vruchten; zowel de kleuters, de ouders als de klasjuf. 
 

De uitnodiging hiervan ontvang je tijdens het kijkuurtje 
maar we geven nu reeds de data door: 

donderdag 6 september: 2,5-3 jari-
gen (instapklas en eerste kleuter-
klas) 
maandag 10 september: 4 jarigen 
(tweede kleuterklas) 
woensdag 12 september: 5 jarigen 

(derde kleuterklas) 

 

 Aantal klassen nieuwe schooljaar 
 

We starten op maandag 3 september met 11 kleuterklas-

sen waarvan 9 in het centrum en 2 in de wijkschool. 

Dat is 1 klas minder dan dit schooljaar. 

In de wijkschool zijn er onvoldoende kleuters om 3 klas-

sen te maken. Vandaar dat deze beslissing werd geno-

men. 

Indien er tijdens het schooljaar een grote aangroei van 

nieuwe instappers is, bestaat de mogelijkheid om een ex-

tra voormiddagklas in te richten in het centrum vanaf het 

moment dat dit nodig zou zijn. 
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 Openingsuren secretariaat 
 

Het secretariaat is geopend tot 
en met woensdag 4 juli en van-
af maandag 27 augustus in de 
voormiddag. 
Voor dringende zaken kan u tij-

dens de vakantie de directie 

steeds bereiken via het contact-

formulier op de website of via  

directie@derobbertkleuter.be 

 

Facultatieve verlofdagen schooljaar 2018-2019 
Vrijdag 5 oktober 2018:  
pedagogische studiedag 
Donderdag 6 december 2018: 
lokale verlofdag 
Woensdag 30 januari 2019:  
pedagogische studiedag 
Vrijdag 15 februari:  

lokale verlofdag 

 

Klasindelingen 
  
Terwijl we dit schooljaar afsluiten zijn we ook al volop 
bezig met de planning en voorbereiding van volgend 
schooljaar. Daar horen ook de klasindelingen bij. Tijdens 
de maand juni had elke klasleerkracht een overleg met 
juf Jeanne, onze zorgcoördinator. Samen probeerden ze, 
rekening houdend met verschillende factoren, zo even-
wichtig mogelijke klasgroepen samen te stellen. 
We baseren ons hierbij op dingen die wij op school zien 
en de informatie die wij hebben. We weten dat dit niet 
altijd overeenkomt met hoe ouders het zien. Toch dur-
ven we zeggen dat wat we doen altijd in het belang van 
het kind is.  

mailto:directie@derobbertkleuter.be
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 Daarom vragen we ook om begrip voor de keuzes die wij 
maken. 
Tijdens het kijkuurtje op 30 augustus zullen de definitie-
ve klaslijsten uithangen. Momenteel liggen er voorstellen 
op tafel die, zoals de ervaring ons leert, nog kunnen ver-
anderen in de loop van de grote vakantie door o.a. nieu-
we inschrijvingen. 
Eind augustus wordt de definitieve knoop doorgehakt en 
verneem je tijdens 
het kijkuurtje bij welke juf en klasgenootjes je kleuter 
volgend schooljaar zal doorbrengen. 
  

Overgangsgesprekken 
  
Voor het kijkuurtje organiseren we overgangsgesprekken 
tussen de juf(fen) waar je kleuter het voorbije schooljaar 
heeft gezeten en de juf(fen) waar je kleuter op 3 septem-
ber start. 
We vinden het belangrijk om bepaalde informatie tijdig 

door te geven aan de nieuwe juf. 

 

Dankwoordje 
 

We sluiten schooljaar 2017-2018 niet af zonder een wel-
gemeend woordje van dank aan iedereen die op een één 
of andere manier zijn/haar steentje heeft bijgedragen 
aan onze schoolwerking. School maken doe je en kan je 
niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig en daarom 
zijn we ook blij en dankbaar dat we elk jaar opnieuw op 
zovelen kunnen rekenen. 
Zonder hen zouden veel dingen niet mogelijk zijn: 
De vele vrijwilligers in de schoolraad, ouderraad, voorlee-
souders, schilouders, chauffeurs,... 
Veerle, Rianne, An, Gerda, Wendy, Heidi, Jo, Annemie en 
Arlette van het middagtoezicht. 
Fons en Danny voor alle klusjes en de mooi onderhouden 
speelplaatsen en moestuinen. 
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Ook aan jullie als ouders willen we dankjewel zeggen 
voor jullie betrokkenheid, het vertrouwen en de waarde-
ring. 
 

Een extra woordje van dank 

aan Rianne. Zij is tijdens het 

schooljaar gestopt met het 

middagtoezicht in het centrum. 

Zij was gedurende vele jaren 

trouw op post bij de oudste 

kleuters. We wensen haar veel 

tijd toe om te genieten van 

haar kleinkinderen. 

 

Veilingobject 33 
 

Klasbezoek Kinderboekenschrijver Stefan Boonen uit 
Hamont. Hij vertelt, leest voor en beantwoordt vra-
gen. 
Samen met de ouderraad  kochten we dit veilingob-
ject en steunden we Menno’s droom. (zie nieuwsbrief/
Robbie december 2017) 
De kleuters genoten van een expressieve vertelling 

gecombineerd met illustraties op het grote scherm in 

de Walburg. De verhalen 

Met opa in het donker en 

Met opa op de fiets kwa-

men aan bod.  

 

Voor de jongere kleuters 
waren we zelf creatief. 
We toonden een verfilmd 
prentenboek 
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Over een kleine mol die 

wil weten wie er op zijn 

kop gepoept heeft ... en 

keken en dansten op het 

podium de Wiebelbillen-

boogie. 

Juf Jeanne, zorgcoördina-

tor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op schoolreis naar de Bosuil….. 
 

Donderdag 31 mei was een spannende dag: we gin-

gen op schoolreis! Na een lange, droge en zomerse 

periode, leek het er echter op dat de weergoden ons 

die dag niet zo goed gezind waren: dreigende on-

weerswolken trokken, nog voor we zouden vertrek-

ken,  samen boven Hamont!!! O jee, wat nu??? Na 

zowat alle weerberichten en buienradars bekeken te 

hebben, besloten we om toch te vertrekken. Met een 

beetje vertraging trokken we met auto’s (waarvoor 

dank aan de chauffeurs) richting speeltuin. Het was 

ondertussen gestopt met regenen en de kleuters kon-

den meteen beginnen met ravotten nadat we onze 

https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/boeken_strips_kinderen/9789053413586/Werner+Holzwarth/Over+een+kleine+mol+die+wil+weten+wie+er+op+zijn+kop+gepoept+heeft
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/boeken_strips_kinderen/9789053413586/Werner+Holzwarth/Over+een+kleine+mol+die+wil+weten+wie+er+op+zijn+kop+gepoept+heeft
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/boeken_strips_kinderen/9789053413586/Werner+Holzwarth/Over+een+kleine+mol+die+wil+weten+wie+er+op+zijn+kop+gepoept+heeft
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spullen veilig onder 

het afdak hadden 

gezet. Onze kleren 

waren al snel lek-

ker vuil van het 

glijden, klimmen, 

schommelen,... en 

zand aan overvloed 

in onze schoen-

tjes... Rond de 

middag voelden we 

plots hele dikke druppels naar beneden komen en al 

snel kwamen alle kleuters naar het afdak gerend. Het 

water kwam met bak-

ken uit de lucht, maar 

wij zaten lekker 

droog. We maakten 

van de gelegenheid 

gebruik om onze hon-

gerige buikjes te vul-

len met lekkere boter-

hammen en een 

snoepje. Toen we 

klaar waren met eten, 

waren niet alleen onze 

boterhamdoosjes leeg, 

maar ook de regenwolken. Zodoende konden we de he-

le namiddag nog lekker spelen, met zelfs een stralend 

zonnetje erbij. Op het einde genoten we nog van een 

lekker ijsje  en toen was het weer tijd om moe, vuil en 

plakkerig opgehaald te worden door onze mama of pa-

pa. Wat was het weer gezellig !!! 

Juf. Lieve  
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Afsluiting van de vastenperiode 
 

Donderdag 29 maart 
2018 was het dan zo-
ver. Zowel in de wijk-
school als in het cen-
trum sloten we onze 
spaaractie voor Broe-
derlijk Delen af. We 
hadden E.H. Deken 
Thieu uitgenodigd. In 
de wijkschool ging dit 
door in de turnzaal en 
in het centrum gebeur-
de dit op de speelplaats (de foto’s hebben jullie al kun-
nen zien op de website van de school). We hadden een 
tafeltje klaargezet met een Afrikaanse doek op om onze 
potten te verzamelen. De kleuters mochten vertellen 
hoe ze het geld verdiend hadden bv. door opruimen, af-
wassen, tafel klaar maken. Dan kwam het moment van 
het overhandigen van de spaarpotten. In de wijkschool 
spaarden we 246,70 euro, in het centrum 708,05  euro. 
In totaal dus 954,75 euro! Samen toch weer een heel 
mooi bedrag voor Broederlijk Delen waar ze weer een 
heel aantal mensen blij mee kunnen maken! E. H. De-
ken Thieu was aangenaam verrast! 

WIJ WILLEN JULLIE 
DAN OOK ALLEMAAL 
VAN HARTE BEDANKEN 
VOOR DE CENTJES DIE 
WE GEKREGEN HEBBEN 
WANT ZONDER JULLIE 
WAS DAT NIET GE-
LUKT!!! 
 

De pastorale werkgroep 
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 Kleuteruitspraken 
 

Damon (juf Marianne) vertelt aan de juf: “Ik heb bultjes 
van de prinsessenrupsen”. 
 

De juf vertelt dat er veel fruitvliegjes rondvliegen waar-
op Bjarne (juf Stefanie/Ellen/Marieke) 
vraagt: “En waar zijn de koekvliegjes?” 
 

“Sommige mama’s hebben oorbellen in hun tong”. 
(Senna uit de klas van juf Stefanie/Ellen/Marieke) 
 

Nathan (juf Daisy) had nieuwe schoenen van Adidas 
aan. Hij zei tegen de juf: “Kijk, ik heb schoenen van 
ananas”. 
  
Vince (juf Caroline) had zijn haren rechtop staan. De juf 
vraagt wie dat gedaan heeft waarop Vince antwoordt: 
“Mama is mijn kasper”. 
  
In de klas van juf Caroline waren ze aan het leren over 
rupsen en vlinders. 
Femke vertelt: “Nu is het een rups en dan wordt het een 
komkommer”. 
Zou ze bedoelen dat de rups uit de cocon komt? 
 

Sam (juf Josee) toont zijn appel aan de juf. De juf ver-
telt dat ze ook nog een appel bij heeft en dat dat lekker 
fris en gezond is. 
“Ja”, weet Sam, “daar zitten veel appeltientjes in”. 
 

Juf Heidi (directie) was even in de klas van juf Marianne. 
Pascale kwam iets aan haar vragen. 
Toen ze wegging zei Meithe:” jullie zijn samenlingen, 

want jullie werken samen”. 
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 Allemaal beestjes in de klas van juf Marianne 
 

Dit schooljaar waren er allerlei beestjes in de klas: rups-
jes, vlinders, meikevers, bijen, lieveheersbeestjes, re-
genwormen, mieren, slakjes en kuikens. 
Juf Marianne vroeg tijdens een kringgesprek wat de 
kleuters hier nog van wisten… 
Enkele reacties: 
 

rupsjes en vlinders 
Lucas: “ Er was ook een groene rups, 
de citroenrups”. (hij bedoelt citroen-
vlinder) 
Aaron: “Eerst zag je vleugeltjes in de 
cocon en daarna werden ze vlinders”. 
Lars: “En buiten vloog een vlindertje 

weg, we konden hem niet vangen, zo 

hoog”. 

meikevers 
Lars: “die nieten aan je vast en daarna vloog ie buiten 
weg”. 
 

Bijen 
Damon: “We speelden bij in de pop-
penhoek”. 
Elvy: “De echte bijen waren mooi, 
de imker zorgt voor ze”. 
Aaron: “Ze maken nectar en ho-
ning”. 
Simon:”We proefden koekjes met 
honing”. 
 

Regenwormen 
Damon:”Die kruipen door de zand, 
de witte zand vonden ze niet leuk”. 
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 Mieren 
Aaron:”Die kriebelen, 1 miertje ontsnapte”. 
Damon:”Die kruipt in de gaatjes van de zandbak”. 
 

Slakjes 
Aaron:”1 slakje zit nog steeds verstopt in onze klas, als 
ie kruipt zien we zijn slijmspoor”. 
Elvy:”Er zit heel veel slakkenslijm op”. 
Damon:”We speelden met veertjes en borsteltjes, die 

slakken kruipen erop en de veer-

tjes vinden ze zacht. Hun oogjes 

zitten op stokjes”. 

 

Kuikens 
Silke:”Iemand had gewonnen en 
kreeg er mee naar huis. Ze spron-
gen uit de bak op de  
         grond”. 
Aaron:”Ze waren lekker zacht”. 
Lucas:” En mooi!” 
Chaima:”En lief”. 
Simon en Meithe:”Ze deden ‘kaka’ 

op onze handen”. 

 

Silke vertelt ook dat er babyvogeltjes in de tuin waren. 
“Pimpelmeesjes”. 
Vanuit het grote venster in de gang konden de kleuters 
ze vaak af en aan zien vliegen. 
 

En ook: 
koolmeesjes (Alpha) 
roodborstje (Aaron) 
duiven en bonte specht (juf Marianne) 
de boomklever (Anne-Roos) 
een merel en die zwart met wit (ekster) (Damon) 
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 Tot slot eindigt Thymo dat er ook blote slakken waren 
buiten. 
Aaron vertelt dat dat naaktslakken waren. 

 

Woordje van de ouderraad 
 

Nog even wachten en dan staat de grote vakantie weer 
voor onze deur.  Wij, als ouderraad, blikken graag even 
terug op een geweldig schooljaar. De kienavond verliep 
vlekkeloos en hoe geweldig was onze familiedag wel 
niet? We hopen dat iedereen er van heeft genoten! We 
bedanken de vrijwilligers die ons hielpen bij het opzet-
ten en ook het leerkrachtenteam dat zoals altijd weer 
enthousiast kwam helpen om van deze dag een mooie 
dag te maken. Maar zonder jullie als deelnemers had 
het natuurlijk geen geslaagde dag kunnen worden! 
Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van een 
paar actieve leden. Hun kleuter gaat naar de ‘’grote 
school’’. Bij deze zeggen we DANK-JE-WEL tegen onze 
leden voor hun harde inzet. We willen zeker nog even 
melden dat als er mama’s of papa’s interesse hebben 
om ons team te komen versterken jullie allemaal wel-
kom zijn. We zijn een enthousiaste, gezellige ouderraad 
die zich inzet voor onze kleuters en de school. 
Onze eerste vergadering volgend schooljaar zal door-
gaan op 11 september 2018 om 20.00 uur. Mocht je 
eerst wat info wensen over hoe alles er aan toe gaat, 
spreek dan één van onze leden aan. Op de site kun je 
zien wie we zijn, er staat ook een groepsfoto bij. 
 

We wensen iedereen een spranke-
lende vakantie toe.   
Zomervakantie: Als je enige zorg 
dat wolkje voor de zon is… 
Greet van Deursen, lid ouderraad. 
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 GDPR 
 

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming - AVG genoemd) gaat over het beheer en de be-
veiliging van persoonlijke gegevens van Europese bur-
gers. 
Alle organisaties (ook scholen) moeten vanaf mei 2018 
kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzame-
len, hoe deze gebruikt en be-
veiligt worden. 
Op het niveau van de scholen-
gemeenschap werd een werk-
groep opgericht die samen een 
beleidsplan hebben uitgewerkt.  
De privacyverklaring is terug te 
vinden op de website van de 
VZW. 
In september zullen alle ouders hieromtrent een schrij-

ven met een te ondertekenen verklaring ontvangen. 

 

Tip 
In de grote vakantie worden er in verschillende winkels 

turnpantoffels voor het nieuwe schooljaar verkocht. 

Wanneer je van plan bent om 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  

 

Zonnebloemactie MOS 
 

Ook dit schooljaar kregen de kleuters de kans om mee 
te doen met de zonnebloemwedstrijd. 
Er werden heel wat meetkaarten terug binnengebracht. 
Deze kleuters kregen allemaal een zonnebloemdiploma. 
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Een aantal zonnebloemen haalden de eindmeet niet zo-
als we lazen op de meetkaart: 
“De zonnebloem is per ongeluk gesneuveld door onze 
tuinman”. (Onah) 
 

“De zonnebloem was 40 cm lang en toen omgevallen 
nadat Cas en Anna deze ‘van dichtbij’ aan het bestude-
ren waren”. 
 

Uiteindelijk zijn er 2 winnaars uit de bus gekomen: 
voor de wijkschool: Dean Cremers 2.80 m 
 

voor het centrum: Epke Dreesen 2.88 m 

 

Afscheid 5 jarige kleuters 
 

We nemen afscheid van onze kleuters van de laatste 
kleuterklas. 
We hebben hen heel veel ervaringen, speel- en leerkan-
sen op laten doen zodat ze nu klaar zijn om in het eer-
ste leerjaar te starten. 
Doorheen het hele schooljaar werden ze stilaan voorbe-
reid op de toch wel grote stap in hun nog jonge leven-
tje. Het zorgeloos spelend leren op school is nu voorbij 
maar er komen weer een heleboel nieuwe kansen en 
uitdagingen op hun pad. 
We wensen hen daar alle succes bij toe. 
 

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 los, het is tijd om te 
gaan 
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vanaf nu kan je weer een beetje verder op eigen 
benen 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 
deze 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 in de lagere school ook klaarstaan 
om, samen met jullie, je kind op de best mogelij-
ke manier te begeleiden. 
We willen jullie graag bedanken voor de fijne sa-
menwerking en het vertrouwen dat we van jullie 
kregen. 

Heidi Cox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


