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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  

 

maart 2018 

 

 

 

De zon gaat schijnen 
wolken verdwijnen 

het groen blad komt op 
alle planten weer in knop 
‘t is met de kou gedaan 

de warmte staat vooraan 
kijk maar naar buiten 
hoor de vogels fluiten 

kijk naar binnen 
en verzet je zinnen 

een lach op je gezicht 
nergens toe verplicht 

genieten van het leven 
van dat wat het kan geven 
genieten van al het kleine 

vaak dat hele fijne 
‘t is lente buiten 

maak het lente van binnen 
vrolijk, uitgerust opnieuw beginnen. 

Een fijne paasvakantie en een gezellig paasfeest met vele 
eitjes. 

Kleuterteam De Robbert 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 
Na de paasvakantie starten er 10  
nieuwe kleuters waarvan 8 in het  
centrum en 2 in de wijkschool. Welkom 
aan Rayan, Noah, Aubrey, Tijl, Rosa, 
Glenn, Fem, Caitlyn, Bradley en Bella. 
We wensen hen een goede start toe in 
onze kleuterschool en hopen dat ze zich 
vlug thuis voelen. 
In totaal zijn er dan 253 kleuters. 
Er is dit schooljaar nog 1 instapmoment na Hemelvaart; op maandag 
14 mei. 
 

Kleuteruitspraak 
Nura uit de klas van juf Ellen/Stefanie vertelde: “we gingen naar de 
frikandel (frituur) en daar gingen we frietjes eten met mama, mijn 
broers en zusje”. 
 

Gezocht 
We zijn op zoek naar een DVD-
speler die bij slecht weer gebruikt 
kan worden in de eetklas bij de  
oudste kleuters. Wie heeft er thuis 
nog één staan die niet meer gebruikt 
wordt? 
Als je ons kan verder helpen mag je 
het laten weten op het secretariaat 
want met 1 speler hebben we  
voldoende. 
 

Vrije dagen in de derde trimester 
maandag 30 april: lokale verlofdag 
dinsdag 1 mei: Dag van de arbeid 
donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag 
vrijdag 11 mei: Brugdag 
maandag 21 mei: Pinkstermaandag 
 

vrijdag 29 juni eindigt de school om 12.00u 
In de namiddag is er geen school. 
De buitenschoolse opvang is open. 
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Praktische vraag 
We willen jullie graag nog eens herinneren 
aan het volgende: 
‘s morgens aan de poort krijgt de juf die daar 
toezicht heeft, veel informatie van ouders: een 
kleuter die ziek is, iemand die moet blijven 
eten, een kleuter die die dag voor de eerste 
keer geen luier aan heeft, iemand die iets kwijt 
is,... 
Je begrijpt waarschijnlijk wel  dat dit voor de 
juf bijna onmogelijk is om dit allemaal te  
onthouden en voor welke juf al deze informatie 
is.Daarom nogmaals de oproep om zulke dingen op een briefje te  
schrijven en dit aan je kleuter mee te geven. Op die manier zijn we er 
zeker van dat het bij de betreffende juf terecht komt. Er zijn al heel wat 
ouders die dit toepassen. Dank je wel. 
 

Op tijd op school 
Nogmaals willen we de ouders vragen om de kleuters op tijd naar school 
te brengen. De meeste kleuters zijn tijdig (= op het belsignaal) op de 
speelplaats en kunnen samen met de rest van de klas naar binnen gaan. 
Dit is aangenamer voor de kleuter en de juf. De poorten gaan open om 
8.10 u en 13.10 u, de bel gaat om 8.25 u en 13.25 u. 
Gelieve hier rekening mee te houden. Dank je wel. 
 

Film 
Op vrijdag 19 januari gingen alle 
kleuters naar de film in cinema 
Walburg. 
Afhankelijk van de leeftijd werden 
er op verschillende momenten 
films vertoond aangepast aan de 
doelgroep. 
Deze activiteit werd gesponsord 
door de ouderraad. 
Dank je wel ouderraad, de kleuters 
hebben er weer van genoten! 
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 MOS (milieuzorg op school) 
Er werd de voorbije weken al volop ge-
zaaid in de klassen en in de moes-
tuinen. Zo hopen we na een tijdje weer 
een goede oogst te hebben die we kun-
nen gebruiken in de klassen.  
We zoeken nog bereidwillige ouders/
grootouders die bij mooi weer een  
handje willen toesteken bij het water  
geven in de moestuinen. Dit kan bij het 
brengen van de kleuters of vanaf 
15.00u. Indien je hier interesse voor 
hebt mag je dit doorgeven op het  
secretariaat. 
Alvast bedankt! 

Ook dit schooljaar organise-
ren we een zonnebloem-
wedstrijd. 
Na de paasvakantie krijgen 
de kleuters een potje met 2 
zaadjes mee naar huis. 
Het is de bedoeling om deze 
zaadjes te planten in wat  

potgrond en vooral deze heel goed te verzorgen zodat ze kunnen  
uitgroeien tot een mooie en grote zonnebloem. Eind juni krijgt je kleu-
ter een meetkaart mee naar huis waarop je de lengte van de  

zonnebloem kan noteren. 
 
Het MOS-team (juf Anita en juf 
Ine) gaan dan op bezoek bij 
de winnaars ( 1 in de wijk-
school en 1 in het centrum) 
om de zonnebloem op te  
meten en een prijs te  
overhandigen. 
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 Nieuws van de ouderraad 
Het is weer lente! De tijd dat ’s morgens de vogels de plaats van je  
wekker weer innemen. 
Ook de ouderraad heeft in deze periode weer wat in petto voor jullie. 
Maar eerst kijken we terug op onze zeer geslaagde kienavond die  
doorging op vrijdag 16 maart. De opkomst en de verkoop van steun-
kaarten was goed, waarvoor onze dank. De prijzen waren weer  
prachtig, met hoofdprijzen t.w.v. 200€! Waarvoor we al onze sponsors 
nogmaals willen bedanken! De ouderraad heeft zich hard ingezet om 
deze kienavond goed te laten verlopen, samen met de hulp van juffen 
en vrijwilligers. Zonder jullie was de kienavond nooit zo vlot verlopen. 
Maar het schooljaar is nog niet voorbij. In een eerdere Robbie  
vermeldde ik reeds de datum van de volgenden activiteit. Deze zal 
plaatsvinden op zondag 27 mei 2018. Een heuse familiedag wordt er 
samen met de school georganiseerd. Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, 
tantes en nonkels,… iedereen is die dag van harte welkom! We bieden 
een lekker ontbijt aan, gevolgd door een sprookjestocht met diverse  
activiteiten. Meer informatie zal er na de paasvakantie op de website 
van de school verschijnen. Er zal ook een flyer met uitleg en een  
inschrijfformulier meegegeven worden in het kleuterpostmapje. Zeker 
de moeite waard, dus noteer de datum zeker al op tijd in je agenda! 
Tot slot wenst de ouderraad iedereen een fijne paasvakantie toe. 
Pasen… als we dit jaar nou eens gewoon de kip verstoppen? 
Greet van Deursen, lid ouderraad. 
 

Sportdagen 
Op dinsdag 20 en woensdag 21 maart ging onze jaarlijkse sportdag 
door in de sporthal. 
Het thema van dit jaar was: beroepenfeest. 
De kleuters konden via allerhande opdrachten en spelletjes allerlei  
beroepen verkennen. 
Juf Anita kreeg de hulp van de leerlingen van het vijfde leerjaar om alles 
in goede banen te helpen leiden. Dit waren hun ervaringen: 
Het vijfde leerjaar begeleidde de kleutertjes op de kleutersportdag. 
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Kleutertjes zijn zo lief 
Lopen wel eens weg bij hun oefening  
Echt mooi dansen kunnen ze 
Ultra schattig 
Toppers in meedoen 
Een tien voor de werkertjes 
Reuzefijn was het samenspelen met hen  
Sportieve kleuters waren er genoeg  
Praten soms in een ander taaltje 
Ondeugende kleuters waren er te zien 
Rustige kleutertjes gelukkig ook 
Treintjes werden gevormd 
De handjes die onze handen vonden  
Aangenaam om mee te werken 
Gezelligheid op en top! 
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Schoolfotograaf 
Op dinsdag 8 (centrum) en woensdag 9 mei (wijkschool) komt de 
schoolfotograaf langs. 
Dit jaar zullen er zowel klasfoto’s als individuele foto’s gemaakt 
worden. 
Nieuw dit jaar is dat we gekozen hebben voor digitale school-
fotografie en een andere firma. 
In het verleden kregen de kleuters een pakketje met de foto’s mee 
en konden de ouders de foto’s die ze graag wilden kopen eruit  
halen en het geld meegeven. 
Dit jaar krijg je als ouder een blad met daarop een inlogcode  
waarmee je op de website van de 
schoolfotograaf alle mogelijkheden 
van wat je kan bestellen kan zien. 
Omdat dit een nieuw systeem is, zul-
len we voor de ouders die hierbij hulp 
kunnen gebruiken, 2 momenten  
voorzien waarbij we dit samen  
kunnen bekijken. 
Meer informatie volgt in een  
begeleidende brief van de  
schoolfotograaf in mei. 
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Basje proper 
Op dinsdag 13 maart kwam Basje Proper op bezoek in de klas van 
juf Stefanie en juf Ellen. 
Een leuk initiatief van de Voorzorg omtrent de dagelijkse hygiëne. 
Spelenderwijs doorlopen de kleuters samen met Basje Proper het 
ochtendritueel. 
Zo mochten de kleuters bijv. Basje zijn kleren uitzoeken, helpen zijn 
pyjama uit te trekken en zijn kleren aan te doen. 
De kleuters kregen ook allemaal een washandje en gingen samen 
met Basje doen alsof ze zich in de douche stonden te wassen. 
Ze mochten Basje zijn haren kammen en zijn tanden poetsen. 
Na deze uiteenzetting mochten de kleuters zelf zeepjes maken en 
deze mee naar huis 
nemen. Het was een reuzeleuke en leerrijke ervaring. 
Dank je wel Basje Proper! 
 

Juf Ellen 
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Op weg naar het eerste leerjaar 
Een nieuwe periode breekt aan in het nog jonge leven van je kleuter. 
Je kind gaat op weg naar het 1ste leerjaar. De wondere wereld van 
cijfers en letters wordt definitief geopend. Plots krijgt alles een nieuwe 
betekenis. Op de nummerplaat van de auto staat plots de ‘s’ van soep 
en het kasticket van de winkel wordt nu geen geheime boodschap 
meer. 
 
Graag willen de leerkrachten van het 1ste leerjaar en het zorgteam 
van De Robbert, uw kind op weg helpen, in deze boeiende  
onderwijswereld. 
Om je al wat meer info te geven over het reilen en zeilen van onze 
school willen we u uitnodigen op een eerste infoavond van de lagere 
school de Robbert. En dit op woensdag 13 juni 2018 van 20.00 u. tot 
21.15 u in de eetzaal. (via de hoofdingang Kloosterstraat).  
Hopelijk mogen we jullie ontmoeten? 
 
Directie, zorgteam en leerkrachten van het 1ste leerjaar.  
 
 
 

De proefkampioen 
Dit is een educatief project om de 
smaakontwikkeling van kleuters te 
bevorderen. 
Kleuters ontwikkelen hun smaak 
door te experimenteren. Dit is een 
basis om later gezond en 
gevarieerd te eten. 

 
De verschillende zintuigen: 
kijken, ruiken, voelen en 
proeven kwamen aan bod 
alsook verschillende  
smaken: zoet, zuur en 
bitter. 
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 Zwerfvuilactie 
Al sinds 2009 organiseert Limburg.net samen met de stad Hamont-
Achel en met steun van Ovam de zwerfvuilactie straat.net. Elk jaar 
nemen nationaal meer dan 21.000 vrijwilligers van scholen en  
verenigingen deel. 
Ook onze kleuterschool doet al een aantal jaren mee. 
Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan een beter milieu en 
maken we de kleuters ook bewust van de gevolgen van zwerfvuil op 
straat. 
Op vrijdag 20 april gaan de klassen van juf Sarah, juf Christa, juf  
Caroline, juf Marianne, juf Ine en de 4-jarige kleuters van juf Els en juf 
Ellen/Stefanie in de voormiddag op tocht om in een aantal straten het 
zwerfvuil op te ruimen. 
Vanuit de stad worden er handschoenen, grijpers en zakken voorzien. 
 
 

 
 

Komende activiteiten 
16 april: instap nieuwe kleuters en bakje troost 
18 april: infoavond voor de nieuwe instappers bij juf Katelijn/Marieke, 
juf Josee en juf Daisy 
20 april: zwerfvuilactie  
26 april: voorstelling door Stefan Boonen voor de oudste kleuters 
             (gewonnen met de veilingactie HA for life) 
3 mei: theater jongste kleuters in de Posthoorn 
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 7 mei: infoavond voor de ouders waarvan de kleuter in het schooljaar 
2018-2019 kan instappen 
8 mei: schoolfotograaf centrum 
9 mei: schoolfotograaf wijkschool 
13 mei: Moederdag 
14 mei: instap nieuwe kleuters 
22 mei: voertuigendag 
27 mei: familiedag: ontbijt en sprookjestocht 
5+6 juni: vraaggestuurde oudercontacten 
10 juni: Vaderdag 
13 juni: Infoavond lagere school 
22 juni: schoolreis 5 jarigen 
23 juni: afsluiting integratie 5 jarigen en 1e leerjaar 
27 juni: diploma-uitreiking 5-jarigen 
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