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De Robbie
September is altijd weer een beetje wennen:
voor de kleuters, voor de juf en ook voor de ouders.
Gelukkig vindt iedereen al vlug zijn plekje.
De kleuters stappen de schoolpoort binnen,
vol zelfvertrouwen of misschien nog een beetje
aarzelend.
Maar daar staat de juf klaar om hen op te vangen.
Samen gaan ze weer een dag tegemoet vol uitdagingen
en nieuwe kansen.
Kansen om te groeien, te genieten en te leren.
Ik wens iedereen een fijn en boeiend schooljaar toe.
Heidi Cox

Alle info op
www.derobbertkleuter.be
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Wijzigingen in het leerkrachtenteam
Juf Josee is na een jaar afwezigheid weer gestart op 1 september.
Juf Christa, die vorig schooljaar in alle klassen brede basiszorg deed,
heeft dit schooljaar opnieuw haar eigen klas.
Juf Laura is in verwachting van haar tweede kindje en is niet gestart.
Zij wordt vervangen door juf Ellen.
Klasindelingen
We zijn gestart met 12 klassen waarvan 9 in het centrum en 3 in de
wijkschool.
Klas 1: juf Josee: 2,5-3 jarigen
Klas 2: juf Daisy: 2,5-3 jarigen
Klas 3: juf Lieve: 3 jarigen
Klas 4: juf Heidi: 3-4 jarigen
Klas 5: juf Els: 3-4 jarigen
Klas 6: juf Marianne: 4 jarigen
Klas 7: juf Christa: 5 jarigen
Klas 8: juf Rina: 5 jarigen
Klas 9: juf Caroline: 5 jarigen
Klas 10: juf Katelijn en juf Marieke: 2,5-3 jarigen
Klas 11: juf Marie-Josée en juf Linda: 3-4 jarigen
Klas 12: juf Ine: 5 jarigen
De volledige invulling van het leerkrachtenteam vind je terug op onze
website bij ‘wie is wie?’
Er zal in het centrum dit schooljaar geen instapklas ingericht worden.
Daarom zijn er 2 instapklassen voorzien waarover nieuwe kleuters bij
de instapmomenten verdeeld worden.

Overzicht vrije dagen schooljaar 2017-2018







Pedagogische studiedag : woensdag 4 oktober 2017
Herfstvakantie : maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5
november 2017
Lokale verlofdag : woensdag 6 december 2017
Vrijdag 22 december 2017 : school tot 12.00 uur – namiddag vrij
Kerstvakantie : maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag
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Krokusvakantie : maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18
februari 2018
 Pedagogische studiedag : 9 maart 2018
 Paasvakantie : maandag 2 april 2018 t.e.m. zondag 15 april 2018
 Lokale verlofdag : maandag 30 april 2018
 Dag van de arbeid : dinsdag 1 mei 2018
 Hemelvaartsdag : donderdag 10 mei 2018
 Brugdag : vrijdag 11 mei 2018
 Pinkstermaandag : 21 mei 2018
Laatste schooldag : 29 juni 2018 (namiddag vrij)
Foto’s op de website
Let op! De inlogcode werd gewijzigd.
Gebruikersnaam: kleuter
Wachtwoord: 1718
De foto’s staan een tijdje op de website en worden dan verwijderd om
plaats te maken voor nieuwe foto’s. Dit wordt altijd aangekondigd.
Indien je foto’s wil bewaren kan je deze best tijdig opslaan.

Schooltoelage
www.studietoelage.be
Voorwaarden
Om een schooltoelage te kunnen krijgen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

uw nationaliteit

U moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of
moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

uw inkomen

Of u een schooltoelage krijgt of niet, hangt onder meer af van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen. Naast uw loon horen daar
ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij. Ook uw kadastraal inkomen speelt in bepaalde gevallen een rol bij de berekening.
de school of studie van uw keuze.
U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school. Sommige
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opleidingen komen niet aanmerking.

Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school
afhankelijk van de leeftijd.
Procedure
Als u meent in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage, dan kunt u een aanvraag indienen.
U hebt twee mogelijkheden:
Dien uw aanvraag voor een studietoelage bij voorkeur digitaal(externe
website) in. U kunt uw aanvraag ook schriftelijk indienen per brief.
Het papieren aanvraagformulier kunt u downloaden of bestellen vanaf
1 juli. Of u vraagt een exemplaar in uw school.
U kunt de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni
2018 voor het schooljaar 2017-2018.

Had je eerder al recht op een toelage?
Dan start de afdeling School- en Studietoelagen je dossier automatisch op vanaf november. Je krijgt eerst een brief om je
toestemming te geven.
Gaf je al eerder je toestemming om je dossier automatisch op
te starten? Dan krijg je in de periode november tot februari
een ingevuld aanvraagformulier toegestuurd.
Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van de documenten kan u
hiervoor een afspraak maken met juf Jeanne, onze zorgcoördinator.
Zij helpt u graag verder.
Bedrag
Bedragen voor het schooljaar 2017 - 2018:
In het basisonderwijs:
Kleuters: vast bedrag van 94,98 euro
Stratenloop
Op zondag 3 september vond de jaarlijkse stratenloop plaats.
Heel wat van onze kleuters deden mee. We willen hen graag proficiat
wensen met deze sportieve prestatie.
Volgende kleuters wisten een plaatsje op het podium te bemachtigen
en gingen met een trofee naar huis: Jasper Slegers, Oscar Belien, Sa4

rah Lambers, Lies Achten, Poelmans Mirthe, Lenne Huls, Alpha Diallo,
Stef Martens, Epke Dreesen, Hanne Duisters en Febe Van Langendonck

Medisch onderzoek CLB
De kleuters van de eerste kleuterklas krijgen een medisch onderzoek op
school.
De ouders krijgen op voorhand een vragenlijst om thuis in te vullen. Zo
kunnen de schoolarts en de verpleegkundige het onderzoek voorbereiden. De datum van het onderzoek staat vermeld op de omslag. Na het
onderzoek krijg je een verslag met de bevindingen.
De kleuters van de tweede kleuterklas gaan
naar het CLB in Neerpelt voor het medisch
onderzoek. Er wordt vanuit het CLB voor vervoer gezorgd. De klasleerkracht gaat mee als
begeleiding. Ook deze ouders krijgen een vragenlijst die ze op voorhand thuis moeten invullen en achteraf een verslag.
Kids–ID
Voor uitstappen naar het buitenland hebben
kleuters met de Belgische nationaliteit een
Kids-ID nodig. Kleuters met de Nederlandse
nationaliteit en woonachtig in België hebben
een Nederlands paspoort nodig.
De meeste uitstappen die wij als school organiseren gaan door in België maar sommige
uitstappen, vb schoolreis 5 jarigen, bezoek imker gaan door in Nederland en dan zijn deze
documenten vereist.
Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. Wanneer je
deze wil aanvragen moet je het ouderlijk gezag hebben over het kind.
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De Kids-ID kan je aanvragen bij de dienst burgerzaken bij het stadhuis. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn en een recente pasfoto is noodzakelijk. Het aanmaken van een Kids-ID duurt 3 à 4 weken
dus het is belangrijk dat je deze tijdig aanvraagt. De kostprijs hiervan
is 7,00 €.
Rode kleuterpostmapjes
De kleuters krijgen op regelmatige tijdstippen hun kleuterpostmapje
mee naar huis.
Kleuters die naar de opvang gaan nemen dit mee naar de opvang. Gelieve daar bij het naar huis gaan ook even te kijken of er post is zodat
je op de hoogte bent.
Huis van het kind

Wat vind je in het Huis van het Kind?
In het Huis van het Kind kan je terecht voor de buitenschoolse kinderopvang, opvoedings- en gezinsondersteuning en allerlei diensten en
activiteiten die te maken hebben met de zorg en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Denk daarbij aan:
IBO de Pagadder (de capaciteit wordt stevig verhoogd)
Consultatiebureau Kind & Gezin
Opvoedingswinkel Noord-Limburg
Huiswerkkamer
Speelkamer
Dutjeskamer
Naschoolse activiteiten
…
Het aanbod is ruim en zal in de toekomst nog groter worden. Om
diensten en activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken, voorziet
het stadsbestuur vervoer tussen de scholen en het Huis van het
6 Kind.

Voor meer info:
Huis van het Kind
Kloosterstraat 15
3930 Hamont-Achel
011/51 05 60
huisvanhetkind@hamont-achel.be
Tutti Frutti
Vanaf dit schooljaar start schoolfruit Vlaanderen
het nieuwe schoolfruit,-groenten en- melk project.
Dit betekent ook dat er een nieuwe subsidieregeling van toepassing is.
Voor scholen uit het basisonderwijs wordt gedurende 10 weken 1 portie per leerling terugbetaald. Voor scholen basisonderwijs met een minimum van 30% kwetsbare leerlingen is dit 20 weken.
Met deze maatregel wordt de focus op de meer kwetsbare groepen
in onze samenleving versterkt.
Vanaf 4 september tot en met 21 september kunnen scholen hiervoor inschrijven.
Wegens budgetbeperkingen gebeurt de selectie van de scholen willekeurig waarbij rekening wordt gehouden met voorgaande deelnames. Deelname in voorgaande schooljaren levert een verminderde
kans op deelname in het huidige schooljaar.
Omdat wij op dit moment nog geen zicht hebben of we al dan niet
subsidie ontvangen, werd de bijdrageregeling van ons Tutti-Frutti
project aangepast.
Je vond dit ook terug op de brief die meegegeven werd bij het kijkuurtje.
Indien we in aanmerking komen voor subsidies zal dit in mindering
gebracht worden.
Strapdag en fietsen op de speelplaats
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Omdat het op vrijdag 22 september STRAPDAG is, houden wij in de
week van 18-22 september onze eerste fietsweek waar alle kleuters
gedurende 1 turnuur een fietspacours afleggen op de speelplaats.
Op deze manier wordt de fietsvaardigheid geoefend.
De kleuters leren aan de hand van octopus ook een aantal eenvoudige verkeersregels.
Dit zal nog 2 keer herhaald worden tijdens het schooljaar.
We weten dat het niet altijd evident is om de fietsjes op school te
krijgen maar we merken dat de inspanning zeker loont dus dank je
wel daarvoor.
De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te
verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient
permanente aandacht.
Voor deze editie zijn reeds 1000 scholen ingeschreven!! De dagelijkse
functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen,
heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De STRAPDAG zet de leuke aspecten van
stappen en trappen op een ludieke manier in de
verf. Het organiseren van de actie kan een eerste
stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren
en om na te denken over hun mobiliteitsgedrag.
Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te
voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt
tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.
Voor vele scholen is de STRAPDAG een jaarlijks
weerkerend evenement als start van een verkeersveilig schooljaar.
Pastoraal jaarthema
Voor de jongste kleuters kozen we als pastoraal
jaarthema “De mooiste vis van de zee”. Het thema is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek.
Het is altijd even wennen wanneer er nieuwe
kleuters in de klas bijkomen. De samenstelling
van de groep in de instapklas wijzigt geregeld.
Daarom is het goed om aandacht te besteden
aan hoe je met elkaar omgaat of zou moeten
omgaan. Regenboog, de vis is het hoofdpersonage in het boek. De vis is een voorbeeld van
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hoe het vaak niet moet, maar aan het einde van het verhaal komt hij
er wel achter hoe belangrijk anderen voor hem zijn. Bij dit thema ligt
de klemtoon op lief en verdraagzaam omgaan met elkaar, delen,
vriendschap, respect voor het “anders-zijn”.
Bij de oudste kleuters hebben we als jaarthema gekozen: “Vrienden
gezocht… voor een spannende tocht!” Dit thema wordt gelinkt aan het
Bijbelverhaal “Jezus nodigt de vissers uit.” Een schooljaar lang gaan
we met onze klas op tocht net zoals de vissers. We gaan heel wat beleven. Sommige gebeurtenissen kunnen we nu al voorspellen: wie
wanneer jarig is, wanneer we op schoolreis gaan, welke feesten we
zullen vieren…Maar onze tocht heeft ook veel verrassingen, gebeurtenissen die we nog niet kunnen voorspellen. Sommige van die gebeurtenissen zullen ons vreugde geven, maar op onze tocht zullen ook wel
eens zaken voorvallen die ons boos,
bang of verdrietig
maken. Eén ding is
zeker: deze tocht
maken we niet alleen. Een schooljaar
lang zorgen we voor
elkaar en zijn we
omringd door mensen die voor ons
zorgen. Op het einde van de tocht zullen we nog betere
vrienden zijn voor
elkaar.
MOS

We zijn een MOS-school en voor onze inzet verdienden we vorig
schooljaar opnieuw de groene vlag van MOS. We willen als school hier
blijvend op inzetten door onder andere:
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Sorteren en recycleren
Wij dragen graag een steentje bij tot het verminderen van de afvalberg.
Daarom vragen wij om koeken in koekdoosjes mee naar school te geven. Papiertjes die toch mee naar school komen, gaan terug in de
boekentas.
Ook drankbrikjes en flesjes die tussen de middag bij het overblijven
op school worden meegebracht, gaan mee terug naar huis.
We leren de kleuters ook sorteren; papier gaat in de papierbak, plastiek in emmer, fruitafval in de fruitemmer en de rest bij restafval.
Bewustmaking
We leren de kleuters dat we het licht uitdoen als we naar buiten gaan,
de deur dicht moet zodat er geen warmte verloren gaat tijdens de
koude maanden, het goed is om de klas even te verluchten door het
raam even open te zetten tijdens de speeltijd.
Restjes papier kunnen nog gebruikt worden bij knutselactiviteiten.
Zorg dragen voor
De kleuters helpen de speelplaats netjes houden door op regelmatige
tijdstippen achtergebleven papiertjes te rapen.
Ze helpen bij het water geven in de moestuin.
Inzamelen gebruikte batterijen
We zamelen op beide vestigingsplaatsen gebruikte batterijen in. Deze
worden op regelmatige tijdstippen opgehaald door de firma BEBAT.
Als school krijgen we hier punten voor die we kunnen aanwenden om
spelmateriaal te kopen.
Lege zakjes zijn steeds op school te verkrijgen. De tonnen waar de
zakjes in mogen vind je in de gang bij het secretariaat (centrum) en in
de gang bij de turnklas (wijkschool).

Robbie
Sinds vorig schooljaar geven we de ouders de keuze of ze de nieuwsbrief op onze website lezen of een papieren versie willen ontvangen.
Op deze manier wordt er minder papier en inkt verbruikt.
Wanneer er een nieuwe Robbie op de website staat zal dit kenbaar
gemaakt worden zodat je weet dat je op de website (onder nieuwsbrief) de laatste versie kan terugvinden.
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De ouders die aangeven een papieren versie te ontvangen, krijgen
deze via hun kleuter mee naar huis via de oudste kleuter van het gezin.
Komende activiteiten
Vrijdag 15 september: start Tutti Frutti
Dinsdag 19 september: eerste vergadering ouderraad (20.00 u)
Vrijdag 22 september: strapdag
Donderdag 29 september: startviering
Woensdag 4 oktober: pedagogische studiedag, de kleuters zijn vrij
Zondag 15 oktober: eetdag
Maandag 23 oktober: kijkuurtje voor de nieuwe instappers na de
herfstvakantie
Woensdag 25 oktober: theater voor de oudste kleuters
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