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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  

 

februari 2014 

De krokusvakantie staat weer voor de deur. 

Er werd deze week in alle klassen rond dit thema gewerkt. Vrijdag 

gaan de kleuters naar de Posthoorn om daar samen met clown ‘Tobi’ 

carnaval te vieren. We worden hier elk jaar voor uitgenodigd door 

de Teutepeuters, de carnavalsvereniging van Hamont. De een houdt 

van carnaval, de ander iets minder of helemaal niet maar carnaval 

wordt overal gevierd dus ook op onze school. 

Er was in onze kleuterschool weer van alles te beleven; we gingen 

naar de film in de Walburg, Rollebolle, Dikketruiendag, muzisch 

project,… 

De sfeerbeelden van dit en zoveel andere dingen vind je terug op 

onze website www.derobbertkleuter.be . 

We wensen jullie een fijne vakantie en zien jullie graag terug op 

maandag 10 maart. 

Kleuterteam De Robbert 

 

Alle info op 

www.derobbertkleuter.be 
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Carnaval 
 

Kijk nu toch eens, wat is dat? 
 

Lotte is een      (kat). 

Wout is een muzikant en Bert een       (olifant). 

En wie zie ik daar nog staan? Thomas is een     (indiaan). 

Opgepast daar komt een   (spook). 
 

O, wat eng, dat vind ik ook. 

Anne is een krokodil met een leuke         (zonnebril). 
 

Carnaval, een feest voor groot en klein 
Fijn dat ik er weer bij kan zijn! 

 



 3 

 
Betekenis banner aan ingang Wal 

Aan de ingang van de Wal werd een hele tijd geleden een 

banner geplaatst. Het verbond van Katholieke basisscholen 

roept alle katholieke basisscholen op om via deze banner 

je school zichtbaar te maken in het straatbeeld. 

We geven graag even mee waarom er voor deze foto werd 

gekozen:  Op de banner staat het stilaan bekende woord- 

en beeldmerk met een foto van vier kinderen die  in kruis-

vorm de hoofden bij elkaar steken. De foto verwijst naar 

een hartelijk welkom voor  kinderen uit de vier windstreken, naar de diver-

siteit in onze scholen alsook de oproep om een  echte dialoogschool te zijn: 

een school waar eigenheid en solidariteit samen komen. Uiteraard  refere-

ren de lachende gezichten naar ons streven dat kinderen zich goed voelen 

op school. 

 

Thema ‘Beestig gezond’ in de klas van juf Heidi Hoeben. (wijkschool) 

Van 27 januari tot 6 februari maak-

ten de kapoenen van juf Heidi ken-

nis met de familie Versluis. Deze 

familie woont in een driehoekig huis. 

Het is er gezond en plezant en ie-

dereen voelt er zich thuis. In de 

kelder van het huis woon broer Eén 

die ontzettend veel van sport houdt 

en van alles waar je fitter van 

wordt. We gingen in de klas dan ook 

bewegen en naar Rollebolle waar we 

heel heel hard moesten hollen. De kamer boven broer Eén, het theehuis van 

Pap, we hielden een theekransje met de heerlijkste smaakjes, dat was knap. 

De eerste verdieping daar woont opa Sluis, hij bakt graag brood en dan 

ruikt het lekker in huis. Wij proefden verschillende soorten brood want van 

brood word je lekker groot. Oma lust graag melk en kaas en bij oom Veggie 
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 zijn de groenten en het 

fruit de baas. We maakten 

yoghurt met vers fruit en 

ook onze schotel met groen-

tenmannetjes kregen we uit. 

Broer Twee is gek op vlees 

en vis, broer Drie van alles 

wat van olie en boter is. En 

toen mocht voor één keer 

het zolderkamertje open, 

want dat is meestal op slot. 

Daar staan de snoepjes in 

een veelkleurige pot. Nu weten we wat lekker is en gezond en smullen ons 

buikje rond.  Juf Heidi H. 

 

Brengen van kleuters 

Vanaf 8.10u en 13.10u (een kwartier voor de aanvang van de lessen) is er 

toezicht op de speelplaats. De juf die dan toezicht heeft doet de poort 

open en vanaf dan kan je je kleuter naar de speelplaats laten gaan.  

Aan de ingang van de Wal loopt dit wel eens mis als de poort al open staat 

(doordat leerkrachten hier langs naar binnen komen). We stellen dan jam-

mer genoeg vast dat er ouders zijn die hun kleuter afzetten aan de deur 

of de poort van de Wal en dan weer vertrekken of de kleuter zelf naar de 

speelplaats brengen voor het afgesproken tijdstip. Daarom willen we de 

afspraak hieromtrent nog even herhalen: 

De mensen van het middagtoezicht zijn er op dat moment voor de kleu-

ters die zijn blijven eten. De andere kleuters en ouders wachten tot de 

deur wordt opengedaan door de juf die toezicht heeft. Ouders vertrek-

ken pas als ze er zeker van zijn dat de kleuter ook op de speelplaats is. 

Een kleuter kan immers snel terug de straat op lopen en dat willen we ui-

teraard vermijden.  
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 Kleuteraantallen en hertelling 

Op 1 februari telde onze kleuterschool 260 kleuters. Dat zijn er 24 meer 

dan op 1 februari vorig schooljaar. Wanneer een school meer kleuters 

heeft dan het vorige telmoment kan je op een aantal vastgelegde momen-

ten een herberekening van het aantal lestijden aanvragen.  

 

Na de carnaval vakantie is zo’n 

eerste moment. Voor onze kleu-

terschool betekent dit concreet 

een totaal van 27 lestijden. Juf 

Els, die tot nu toe halftijds 

werkte bij de 4 jarigen in het 

centrum zal hiervan 12 uren in-

vullen en juf Maartje die we al 

vaker aan onze school zagen zal 

de overige uren voor haar rekening nemen. Deze uren zullen ingevuld wor-

den als SES-uren, als ondersteuning voor in de klassen en voor vervangin-

gen waar nodig. 

Na de carnaval vakantie starten er bij juf Ine 4 nieuwe kleuters en bij juf 

Katelijn en juf Inge in de wijkschool starten 5 nieuwe kleuters: welkom op 

onze kleuterschool. Ook zullen er een aantal kleuters onze school verlaten. 

Dit maakt dat we op maandag 10 maart zullen starten met 263 kleuters.        

 

Infoavond nieuwe kleuters 

Sinds een aantal jaren organiseren wij in de maand mei een infoavond voor 

de ouders waarvan de kleuters in de loop van het volgende schooljaar naar 

school kunnen komen. Deze ouders kregen steeds een persoonlijke uitnodi-

ging in de brievenbus. Tot nu toe ontvingen wij hiervoor een adressenlijst 

van de gemeente. In verband met de privacywetgeving mogen zij deze lijst 

niet meer verspreiden. Hierdoor wordt het voor de scholen en dus ook voor 

ons een stuk moeilijker om nieuwe ouders te bereiken. We zijn nu volop aan 

het nadenken hoe we dit in de toekomst kunnen aanpakken. Daarom doen 

we ook graag een oproep naar jullie: indien jullie iemand kennen waarvan de 
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kleuter volgend schooljaar naar school kan komen, mag je hen altijd vra-

gen om contact op te nemen met school of je kan hen de datum van de 

infoavond reeds doorgeven. 

De infoavond staat gepland op maandag 5 mei om 20.00u. 

Dank je wel. 

 

Muzisch project  

In de vorige Robbie kondigden 

we ons muzisch project reeds 

aan. Intussen heb je via je 

kleuter(s) kunnen zien/horen 

hoe dit in de klas verlopen is. 

Er zijn ook heel wat ouders 

komen meehelpen in de ver-

schillende klassen en sommige 

klassen organiseerden ook een 

toonmoment. Er werd onder 

meer gewerkt rond thema’s als 

doeken, dozen, monsters, kosteloos 

materiaal, schrijfdans,… De hoofd-

doelstelling was dat alle kleuters volop 

konden experimenteren, ontdekken, 
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creëren, bewonderen binnen 

de verschillende domeinen van 

de muzische expressie. Die 

doelstelling werd ruim bereikt. 

Alle foto’s hiervan vind je te-

rug op onze website. 

Juf Katelijn van onze wijk-

school schreef over het mu-

zisch project in haar klas het 

volgende: “Kunstig met doe-

ken” 

Vaatdoeken, stofdoeken, 

handdoeken, theedoeken, la-

kens, grote en kleine zakdoe-

ken, knuffeldoekjes…Het was 

de voorbije periode allemaal in 

onze klas te vinden. Jan Lap-

jes, onze lapjespop, nam ons 

mee in een wereld vol met doe-

ken. De klemtoon lag op het 

muzische. Dansen, knutselen, 

naaien, bewegingsspelen, verstoppen, schoonmaken, snoezelen, vliegers 

maken met de papa van Sanne, een vlaggenlijn maken met de mama van 

Lieke, een lapjesslang maken, stempelen, plakken…Zoveel dingen die we 

met doeken konden doen. In de klas stond een bak met allerlei doeken, 

hiermee experimenteerden we de hele periode. Tijdens de muzische 

activiteit “dramatische expressie” kregen onze doekjes een andere, 

nieuwe betekenis en werden ze hoedjes, hondjes en vlaggen. We ont-

dekten zelfs “de nieuwe man” die vlijtig meehielp bij het uitwassen en 

ophangen van de doekjes. Jong geleerd is oud gedaan! Juf Katelijn. 

In de klas van juf Jenny en juf Els werd er samen met de kleuters een 

schimmenspel gemaakt. 

Inya, Amelia en Karo schreven samen met juf Jenny het verhaal en 

tekenden ook de personages die hiervoor gebruikt werden. Dit is het 

resultaat: “Konijntje Flappie eet graag worteltjes en gras. Hij gaat 
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worteltjes en gras zoeken om 

te eten. In de tuin van oma 

eet hij worteltjes. 

Oma ziet Flappie en is boos 

en roept heel hard: 

“Sapperloot, wie zit er aan 

mijn worteltjes?” Maar Flap-

pie is niet bang voor oma en 

blijft worteltjes eten. Oma 

klapt hard in de handen. Flap-

pie is bang en rent weg. 

Hij struikelt over de takken en heeft pijn aan zijn pootje. Flappie gaat 

naar mama konijn en verzorgt zijn pootje met een grote pleister. Hij 

krijgt een kusje en een knuffel van mama konijn en samen eten ze een 

lekker worteltje.” 

 

 

Pastoraal en vastenproject 

Elk jaar sparen wij met onze kleuters tijdens 

de vastenperiode voor een project. Dit 

schooljaar hebben wij gekozen voor de Medi-

Clowns. De MediClowns zijn een groep van 

professioneel opgeleide clowns, die weten 

hoe ze met zieke kinderen moeten omgaan. 

Aandacht en afleiding zijn onmisbaar in het 

genezingsproces van de kinderen. Al het geld 

dat de organisatie uit giften haalt, gaat inte-

graal naar de clownbezoeken aan de zieke 

kinderen. De MediClowns brengen per jaar 

ongeveer 6000 kinderen een bezoekje in de 

meeste ziekenhuizen in Limburg, Vlaams-

Brabant en de Kempen. Na de krokusvakantie 

krijg je via je kleuter hiervan een folder alsook een begeleidende brief 

voor onze spaaractie. Wij hopen, net zoals voorgaande jaren altijd was, 

weer op een mooie opbrengst voor dit goede doel. 
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Oproep van de ouderraad 

Kleuters komen, kleuters gaan, Ouders komen, ouders gaan… 

De ouderraad van onze school is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. 

Ben je een mama of papa die graag betrokken is bij de school? Heb je wat 

tijd om in een werkgroep te zitten om samen met anderen een leuke acti-

viteit te organiseren? Sta je open voor het leren kennen van nieuwe men-

sen en heb je graag sociaal contact? Sluit je dan aan bij onze gezellige 

groep en samen zorgen we dat we onze school en dus ook onze kinderen 

een extraatje kunnen geven. Jullie hulp is zeer gewaardeerd en van harte 

welkom! Heb je interesse, neem dan gerust contact met ons op. Hopelijk 

tot snel! 

Mieke Vanhoof 

Voorzitster Ouderraad 

0477/32.85.51 

 

 

Poort wijkschool 

De poort in de Vloedstraat was niet 

zichtbaar vanop de speelplaats. 

Daarom werd deze onlangs ver-

plaatst waardoor ze  nu beter 

zichtbaar is.  

Ook werd er omheining geplaatst 

zodat alles goed afgesloten is. 

 

Kleuteruitspraken 

Heel wat uitspraken deze keer ( en dan zijn er nog veel die we vergeten 

op te schrijven). Een mama van de ouderraad vertelde dat haar kinderen 

soms ook grappige uitspraken over de klas mee naar huis brachten. 

Daarom kwam het idee om ook deze dingen op te nemen in de Robbie om 

het beetje interactief te maken. Dus als je je kleuter iets grappigs over 

school hoort vertellen en je wil dit graag met andere ouders delen dan 

mag je dit altijd doorgeven op een briefje aan de juf of via de website. 

Rahim (juf Heidi W.) vertelde tegen juf Anita dat een vriendje van de 
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 klas ‘pokkewater’ had. 
Sterre (juf Rina) was op zoek naar een zakdoek en vroeg 

naar de ‘snottenlappendoos’.  
Julie (juf Daisy) deed haar muts af en haar haren hingen 

voor haar ogen. Ze zei tegen de juf: “Ik kan niets zien, er 
was een beetje mist voor mijn ogen”. 

Nanou (juf Marianne) was aan het puzzelen en vroeg: “juf, 

wil je mij eens helpen want ik zit al zo lang te klommelen”.  

“Juf, daar is het  ’roodtietje’ weer. (Manou, juf Marianne) 

Zou ze het roodborstje bedoelen?  

Lieke B. (juf Katelijn/Inge) drinkt graag 

‘samsinnaassap’.  
Juf Ine ging met de kleuters het emmertje met 

fruitafval wegbrengen. Dieuwke roept heel en-

thousiast: “Ja! We zijn in de woestijn”. (moestuin) 

 

Sem (juf Daisy) moet naar het toilet en zegt : 

“Juf, ik moet naar het ballet.” 

Luke (juf Rina) brengt zijn zus Julie naar de klas 

en zegt: “Juf Daisy, ik heb Julie gebrongen.” 

Jelle (juf Lieve/Linda) vertelde over de zee. Hij 
was met zijn voetjes kopje onder geweest! 

Nyah (juf Lieve/Linda) was verkouden en zei tegen 

de juf: “Juf, ik heb een neusjesbel”. 
Met de fruitdag vertelde Nyah tegen de juf dat ze ‘een 
bolletje van fruit’ bijhad. 
De juf vroeg zich af wat dat zou zijn en toen haalde 

Nyah een pruim uit haar tas. 

Als de bel gaat verzamelen de kleuters zich tegen de 

muur van de klas en gaan op de grond zitten.  Juf Daisy 

zegt dat ze op hun hurken mogen gaan zitten en niet op de 

grond. Maîte zegt : “Kijk juf, ik zit op mijn jurken.” 

Liselotte vertelde in de kring dat ze ooit ‘aardbeipokken’ 
heeft gehad. 
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Fietsen op de speelplaats 

Vorige week was het 2e 

fietsproject op onze school. 

Bijna alle kleuters hadden 

hun fiets meegebracht; fijn! 

Er zijn al kleuters die goed 

kunnen fietsen maar er zijn 

er ook die de trapbeweging  

nog niet onder de knie heb-

ben. Daarom is oefening heel 

belangrijk. Juf Anita liep 

van hier naar daar om de 

kleuters die het nodig had-

den te helpen. Kleuters ondervinden door te blijven volhouden dat ze op 

het einde van de les ook effectief resultaat boeken.  

Op woensdag en donderdag kwam Aya bij de jongste kleuters een kijkje 

nemen. Met lekker rode wangen van het fietsen in de buitenlucht, pijn aan 

de benen van het trappen bij sommigen,  gingen de kleuters na de turnles 

weer met een goed gevoel naar de klas. 

Binnenkort komt het mooie weer er aan en kunnen de kleuters het geleer-

de thuis ook verder oefenen zodat ze er klaar voor zijn als het volgende 

fietsproject in de week van het verkeer er weer aankomt. 

 

Hartenwensen 

Met de warmte van de feestdagen nog in ons hart kijken we met een te-

vreden gevoel terug op de kerstmarkt. Wij vroegen jullie om je harten-

wens mee te nemen en deze in de speciale wensboom te hangen. Er hingen 

veel mooie, lieve een ook grappige wensen bij. Veruit de meeste wensen 

gingen over gezondheid, gelukkig zijn, samen zijn en liefde, voor jezelf 

maar ook voor anderen. Wat zijn we trots dat onze kleuters zulke wezen-

lijke dingen wensen en dat zoveel ouders de tijd hebben genomen hier-

over na te denken met hun kleuter. Hieronder vind je enkele van hen te-

rug: 
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 ‘Ik wens dat ik volgend jaar kan zwemmen 
zonder bandjes en dat ik tatoeages kan ma-
ken’ 
‘Met dit hartje wens ik dat mijn bomma 
heel snel weer terug genezen is en dat ze 
geen pijn meer heeft aan haar rug’ 
‘Mijn wens: dat ik een dolfijn word later’ 
‘Ik wens dat ik op school ook kon paardrij-
den’ 
‘Onze wens is onze 2 zoontjes te mogen 
zien opgroeien tot 2 gezonde  en gelukkige 
mannen’ 
‘Ik wens dat Dries nu geen last meer zal 
hebben van zijn oortjes nu hij geopereerd 
is’ 
(een zus voor haar broer) 
‘ik zou de school graag omtoveren tot een sprookjeskasteel en met de 
koets naar school komen’ 
‘Ik wens voor jou je hele leven lang ’n goede gezondheid en heel veel lief-
de met veel dans en zang’ 
(een papa voor zijn dochter) 
‘Ik wens dat ik dit keer niet ziek zal zijn tijdens het schoolfeest’ 
Namens Bianca van de ouderraad. 

 

 

Vormingen in het team 

(Maart-april) 

Infomoment mentoren: juf Heidi H en juf Daisy 

Werkvergadering rond percussie: team  

Peuters en kleuters met ASS: juf Jeanne en juf Heidi C. 

Personeelsvergadering rond ICT als vervolg op onze studiedag: team 
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 Rollebolle 

Op donderdag 30 januari brachten 2 volgeladen bussen onze 4 en 5 jarige 

kleuters naar de sporthal in Achel om te Rollebolle. 

Deze activiteit, een organisatie van Stichting Vlaamse Schoolsport, wordt 

jaarlijks georganiseerd voor onze oudste kleuters. 

 

Medisch schooltoezicht  

Onze 4 jarige kleuters (juf Jenny/Els, juf Heidi W en juf Heidi H) gaan 

binnenkort op medisch onderzoek op het CLB in Neerpelt. 

Hiervan ontvingen de ouders een vragenlijst die ze op voorhand moeten 

invullen en terugbezorgen via de school. Zo kan de schooldokter en ver-

pleegster het onderzoek ook goed voorbereiden. 

Op de bruine envelop staat een etiket met daarop de datum wanneer je 

kleuter mee zal gaan. 

Gelieve er rekening mee te houden dat de kleuters ’s middags een 

beetje later terug op school kunnen zijn. 
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 Komende activiteiten 

10/03 instapdag 2,5 jarigen 

18/03 sportdag voor de jongste kleuters 

19/03 sportdag voor de oudste kleuters 

21/03 kienavond  in de Posthoorn (organisatie van de ouderraad) 

25/03 theater voor de jongste kleuters van het centrum 

26/03 theater voor de jongste kleuters van de wijkschool 

27/03 theater voor de oudste kleuters van het centrum en de wijkschool 

31/03 kijkuurtje voor de instappers na Pasen 

            infoavond rond E.H.B.O (organisatie van de ouderraad) 

1/04 poppenspel voor alle kleuters (door onze voorleesouders) 

4/04 afsluiting van de spaaractie van ons vastenproject 

7/04 tot en met maandag 21/04 paasvakantie 

 

Gelieve al in je agenda te noteren: 

Schoolfeest: vrijdag 13 juni voor de grootouders (voormiddag) 

               zondag 15 juni voor de ouders (namiddag) 

 

 

De 10 geboden van de juf 
Bovenal bemin het kind. 

Wees steeds soepel en welgezind. 

Laat het kind voldoende exploreren, 

knoeien en morsen om te leren. 

Verwoord zijn gevoelens en gedachten. 

Koester het woord “wachten”. 

Schematiseer, structureer en herhaal. 

Spreek tot ieder kind een duidelijke taal. 

Elke kleuter is uniek. 

Als hij niet actief is, is hij ziek. 
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 Nieuws van de ouderraad 

De kerstmarkt ligt alweer een hele tijd achter ons. Maar toch wil ik na-

mens de ouderraad nog eens iedereen bedanken die op één of andere ma-

nier heeft meegeholpen aan deze geslaagde namiddag en avond.  

Ondertussen staan wij in de startblokken voor de jaarlijkse kienavond. De 

middenstand en de bedrijven van Hamont en omstreken hebben weer 

goed gesponsord zodat er veel leuke prijzen te winnen zijn. Wij hopen 

jullie allemaal te zien op vrijdag 21 maart, om 20.00 u. in de Post-

hoorn. 

Vergeet ook niet de infoavond van 31 maart met thema ‘EHBO bij kin-

deren’ in jullie agenda te noteren. Een thema dat voor iedereen die kin-

deren heeft  zeer interessant is.  U zal hiervan nog tijdig op de hoogte 

worden gebracht.  

Zoals u verder in deze Robbie kan lezen doen wij ook een warme oproep 

voor enthousiaste ouders die lid willen worden van onze ouderraad. Van 

harte welkom! 

Sarah Verhees (lid van de ouderraad) 
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