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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  2019 

 

 

 

‘t Is carnaval, ‘t is carnaval, we hebben pret voor tien. 

‘t is carnaval,’t is carnaval, heb jij die clown gezien? 

Hij klapt steeds in zijn handen en draait dan in het rond, 

clowntje kijk uit! Nu valt hij op de grond. 
 

 

Vooraleer we de krokusvakantie ingaan, brengen we jullie via 

deze nieuwsbrief nog wat weetjes en nieuwtjes van onze  

kleuterschool. 

We wensen jullie een fijne vakantie en zien jullie graag terug 

op maandag 11 maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuterteam De Robbert 

 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 

Op maandag 11 maart stappen er bij juf Els 10 nieuwe kleuters 

in:  

welkom aan Nina, Lyam, Maryam, Sasha, Kayah, Anna,  

Siënna, Nouhaila, Jesse en Jona. 

We wensen hen een goede start toe en hopen dat ze zich vlug 

thuis mogen voelen hier op school. 

Voor deze ouders is er een infoavond in de klas op maandag 

18 maart om 19.30 u. 

 

Vastenactie 2019 

Ongetwijfeld ontgaat het u niet dat de armoede ook in ons land 

toeneemt. Bij St.-Vincentius kunnen de mensen die daarvoor 

toestemming krijgen van het OCMW langskomen voor voedsel 

en kleding. Een gedeelte van dat voedsel wordt door de  

Europese Unie ter beschikking gesteld, een deel koopt de  

vereniging zelf aan en een ander deel kan meegegeven worden 

dankzij sponsoring en acties. Het voedsel dat de mensen bij  

St.-Vincentius krijgen is als ondersteuning; het is zeker niet  

voldoende om de maand mee rond te komen. Graag zouden wij 

als kleuterschool onze plaatselijke St.-Vincentiusvereniging een 

duwtje in de rug willen geven door tijdens de vastenperiode 

voor hun geld in te zamelen. Meer info hierover volgt na de  

carnavalsvakantie. 

  

Als u de St.-Vincentiusvereniging beter wil leren kennen, kan u 

een kijkje nemen op hun website: https://vincentius-hamont.be 

 

Werkgroep pastoraal 
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 Voorbije activiteiten 

Rollebolle voor de 4- en 5 jarige kleuters in de Posthoorn 

 

Film in de Walburg voor alle kleuters (met 

dank aan de ouderraad) 

 

 

 

 

 

 

Schrijfdans 

 

 

 

Oudercontacten 

 

 

 

 

 

 

                     Fietsen op de speelplaats 

 

 

Overige foto’s vind je terug op onze 

website: www.derobbertkleuter.be 
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Pedagogische studiedag: thema vrije week 

Op woensdag 30 januari was er een studiedag voor onze  

leerkrachten. Zoals je misschien weet is “thema vrije week/

werken zonder thema”, één van onze schoolprioriteiten dit 

schooljaar. 

Daarom nodigden wij iemand uit rond dit thema. We gingen  

samen op zoek naar wat dit nog meer kan betekenen in onze  

klassen. 

Waarom?- hoe?- wanneer?- voordelen?,... kwamen aan bod. 

Na deze voormiddag hadden we de bevestiging dat datgene 

waar we extra op inzetten, een positief effect heeft op onze  

klaswerking. 

 

Familiedag 

Op zondag 27 januari was er 

onze familiedag in de  

Posthoorn. 

Deze activiteit werd samen met 

de ouderraad georganiseerd. 

Omwille van het slechte weer 

moesten we noodgedwongen 

de winterwandeling afgelasten 

maar de voorziene spelletjes 

onderweg gingen gewoon 

door in de Posthoorn. 

Voor of na deze spelen,  

konden ouders, grootouders 

en kinderen genieten van een 

uitgebreid  
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ontbijtbuffet dat bij ie-

dereen in de smaak 

viel. 

Boekenkastjes 

Binnenkort zal je aan 

de ingangen van de 

school onze mooie boe-

kenkastjes vinden. 

Deze werden gespon-

sord door onze ouderraad. De papa van Matz heeft ze gemaakt 

en de mama van Seven en Dailey heeft voor de bedrukking  

gezorgd. 

 

Waarom deze boekenkastjes? 

We willen het lezen en voorlezen stimuleren omdat dit heel  

belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. In de klas komen 

boeken dagelijks aan bod, we hebben al jaren voorleesouders, 

we doen elk jaar mee aan de nationale voorleesweek en mis-

schien heb je thuis ook een vast voorleesmoment. 

Je kan boeken uitlenen bij de bibliotheek maar niet alle ouders 

vinden de weg hiernaartoe. 

Daarop volgde dan het idee van de boekenkastjes; we brengen 

de boeken naar een plaats waar ouders dagelijks passeren. 

 

Hoeveel boeken heb je in huis die je nooit meer zal herlezen? 

Door ze te delen met anderen geef je boeken een tweede leven. 

Op deze manier hopen we onze boekenkastjes ook te vullen. 

Je kan hier dus (vrijblijvend) kinderboeken inzetten die je thuis 

niet meer nodig hebt. 
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 Andere ouders kunnen deze uitlenen. Wanneer ze het boek  

gelezen/verteld hebben wordt het terug in het boekenkastje  

gezet zodat weer anderen het kunnen uitlenen. 

De vele voordelen van voorlezen: 

Het belang van voorlezen kan en mag niet onderschat worden. 

Het is immers meer dan een leuk tijdverdrijf.De gunstige effecten 

van voorlezen manifesteren zich op verschillende en uiteen-

lopende vlakken. Voorlezen heeft een positief effect op àlle  

kinderen. 

Voorlezen heeft een positief effect op taalontwikkeling en  

woordenschat. Door voor te lezen, komen kinderen in contact 

met een ander soort woordenschat, aangezien de taal in boeken 

vaak anders is dan de taal die kinderen in het dagelijkse leven 

horen. Ze leren zo nieuwe woorden en complexere zinnen ken-

nen. 

Baby’s, peuters en kleuters waar van jongs af aan  aan wordt 

voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong op het vlak van  

taalontwikkeling. 

Door in aanraking te komen met verschillende verhalen, leren 

kinderen zich inleven in andere situaties, wat goed is voor hun 

sociale ontwikkeling. 

Voorlezen kan een welgekomen rustpunt zijn, biedt het kind rust 

en veiligheid. 

Ook de band tussen het kind en degene die voorleest, wordt  

bevorderd. 

De emotionele ontwikkeling van een kind vaart wel bij voorlezen. 

Door voor te lezen, wordt de fantasie van een kind geprikkeld. 

Dit gebeurt door woorden maar ook door de illustraties in het 

boek. Daarom is het belangrijk om samen goed naar de prenten 

te kijken. 
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 Als voorlezer ben je een rolmodel voor het kind: als ze zien 

dat jij van voorlezen en lezen geniet, is de kans groot dat ze 

dat enthousiasme overnemen. 

Als een kind goede herinneringen aan voorleesmomenten 

koppelt, is de kans groter dat het ook later het plezier van 

voorlezen en lezen ontdekken. 

 

Dikketruiendag 

Op dinsdag 12 februari kwamen de 

kleuters en de juffen warm ingeduffeld 

naar school. Het was de dag van de 

dikke truien!! Samen met de kleuters 

draaiden we de verwarmingen lager 

zodat er minder vieze rook de lucht in 

ging.  

Energy, ons energiemannetje, kwam 

ook langs om na te gaan of onze  

kleuters nog wisten waar ze allemaal 

op moesten letten.  

En ja hoor, wat zijn onze kleuters toch echte klimaatman-

netjes.   

Ze wisten Energy nog alles te vertellen: 

-  deuren dicht als de verwarming aan staat 

-  lichten uit als we de klas verlaten 

- computerschermen uit als we deze niet gebruiken 

- raam onder de speeltijd open om de klas te verluchten  

 

Is dit niet knap? Onze kleuters zijn zich er al bewust van om 

zorg te dragen voor ons klimaat. 

Doen jullie thuis ook mee?  
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 Als afsluiting dansten 

we samen op de  

speelplaats de pinguïn-

dans in onze dikke 

 truien. 

 

 

 

 

                        

Juf Anita en juf Ine namens de werkgroep MOS 

 

Nieuws van de ouderraad 

Op vrijdag 15 maart is er de jaarlijkse kienavond in de 

 Posthoorn. 

Via je kleuter kon je kien- of steunkaarten kopen. 

Dankzij de gulle bijdrage van talrijke sponsors kunnen we jullie 

weer heel veel mooie prijzen aanbieden, waarvoor onze dank! 

De opbrengst van de kienavond komt volledig ten goede van 

de kleuterschool. 

 

Komende activiteiten 

-sportdag: dinsdag 19 maart voor de oudste kleuters  

                 woensdag 20 maart voor de jongste kleuters 

-oudercontacten instappers november: woensdag 20 maart 

-zwerfvuilactie: vrijdag 22 maart 

-theater jongste kleuters: dinsdag 26 maart 

-bezoek Mariaziekenhuis: 5 jarigen 
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 Kleuteruitspraken 

Juf Jeanne had bloembollen meegebracht 

tijdens de co-teaching. In de kring werden 

de verschillende delen van de bloembol 

besproken. Juf Jeanne vroeg naar de  

wortels en Laure (juf Ellen) benoemde het 

als “sprietdrinkertjes”. 

 

Dries vroeg op de speel-

plaats aan zijn zus Valerie 

(juf Ellen) waar ze naartoe 

geweest was. Valerie  

antwoordt daarop: “naar de 

Walburger”. Naar aanleiding 

van de film in de Walburg 

kregen de kleuters samen 

met juf Ellen en juf Jeanne 

op voorhand een rondleiding in de cinemazaal. 

 

In de klas van juf Marianne deden ze mee aan de vogeltelweek 

en leerden zo heel wat vogels kennen. De Turkse tortel kwam 

eten aan de voedertafel en vloog weer weg. 

Na een tijdje riep Naïel de juf en zei:”de chinese duif is er weer”. 

(het was een internationaal gezelschap daar aan die  

voedertafel…). 

 

Ook de kleuters genoten al van het mooie weer. 

Jarno (juf Ine) had zijn broekspijpen omhoog gedaan en zei. 

tegen de juf: “Ik heb mijn benen open gedaan”. 
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In de klas van juf Ine werkten ze rond het 

thema dino’s. 

Er werd een dinomuseum ingericht. 

Simon vond dat er wat meer bezoekers 

mochten komen en zei tegen juf Ine:”Oh 

juf, we moeten het nog goeter te koop  

maken”. De toegangsprijs moest dus naar 

beneden. 

 

Drank tijdens het middagtoezicht 

Kleuters die tijdens de middag op school blijven eten, brengen 

ofwel een drankje mee van thuis of kunnen op school melk,  

chocomelk (tegen betaling) of water (gratis) krijgen. 

De meeste kleuters brengen een eigen drankje mee. 

Omdat er te weinig afname is, komt de leverancier niet meer op 

school leveren. 

Vanaf volgend schooljaar (september 2019) zal er op school 

geen melk of choco meer aangeboden worden. De kleuters 

brengen een eigen drankje mee (zie gezondheidsbeleid) of  

krijgen water. 

Bij de jongste kleuters adviseren we een drinkbeker omdat veel 

kleuters een brikje niet leeg drinken. Op die manier moet er veel 

weggegooid worden en dat vinden we jammer. 

Dit werd besproken op de ouderraad en schoolraad. 

 

Stand van zaken vergroeningsdossier speelplaats  

In de vorige Robbie vertelden we jullie al over onze plannen om 

de speelplaatsen nog uitdagender en leerrijker te maken. 

Begin januari was ons dossier klaar en hebben we dit  
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doorgestuurd naar de provincie 

Limburg. Daar wordt ons dossier 

besproken en hopelijk ook  

goedgekeurd. 

We wachten in spanning af of we 

bij de gelukkigen zijn. 

 

Wist je dat… 

-er van 26 februari tot 18 maart weer een dubbele puntenactie is 

bij BEBAT 

(de firma die hier de ophaling van gebruikte batterijen verzorgd) 

door je gebruikte batterijen op school binnen te brengen help je 

ons punten sparen waarmee we spelmateriaal kunnen aankopen 

-we na de krokusvakantie 215 kleuters op onze school hebben 

-er op dinsdag 7 mei een infoavond is voor de ouders waarvan 

de kinderen in de loop van volgend schooljaar mogen instappen 

-de doos van de gevonden/verloren voorwerpen weer bijna vol 

zit en dat we de gevonden spullen die niet opgehaald worden 

aan de Sint Vincentius vereniging zullen schenken 

-de medische onderzoeken op het CLB voor de 4 jarigen voorbij 

zijn en dat het dit jaar de laatste keer is dat dit via de school  

verloopt. Vanaf volgend schooljaar worden de ouders  

uitgenodigd om met hun kind naar het CLB te gaan 

-we nogmaals jullie aandacht willen vragen voor het op tijd naar 

school komen 

de poorten zijn open vanaf 8.10 u en 13.10 u 

de juf die toezicht heeft aan de poort moet op het belsignaal 

naar haar eigen klas en dat lukt niet als er nog de hele tijd  

kleuters na het belsignaal worden gebracht 
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-we nog steeds op zoek zijn naar fietsjes (met trappers) om te 

gebruiken op school. We hebben er nu reeds enkele en hier 

wordt volop gebruik van gemaakt tijdens het fietsen op de  

speelplaats en op andere momenten. Heb je thuis nog een  

fietsje staan of ken je iemand die er een wegdoet (eventueel  

tegen een kleine vergoeding), laat het ons weten 

je doet er onze kleuters een groot plezier mee. 

 

 

 

 

 

  

 


