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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 2016 

Ter ere van de lente 

schrijf ik dit gedicht. 
Het botten van de bomen 

is zo’n mooi gezicht. 
De vogeltjes flirten 

opvallend met elkaar 

en heel binnenkort 
is hun nestje alweer klaar. 

een knopje staat te prijken 
zo jong en zo fris 

en morgen ga ik kijken  
of het al een blaadje is. 

Bekijk toch deze schoonheid 

ga er niet aan voorbij. 
Het is en blijft een wonder 

een wonder zoals jij. 
 

 

 

Een fijne paasvakantie en een  

gezellig paasfeest 
met vele eitjes  

Kleuterteam De Robbert 

Alle info op 

www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 

 
Op dit moment telt onze kleuterschool 285 kleuters waarvan 218 in het cen-

trum en 67 in de wijkschool. Na de paasvakantie zullen er 6 nieuwe kleuters 
instappen bij juf Laura en 2 nieuwe kleuters bij juf Katelijn/Caroline. 

Welkom aan Isa, Shiva, Eline, Febe, Gitte, Nura, Matz en Mamadou Alpha. 

We wensen hen een goede start toe en hopen dat ze zich snel zullen thuis 
voelen in hun klas en op onze school. 

Maandag 9 mei is het laatste instapmoment van dit schooljaar. Ook dan zul-
len er nog enkele kleuters starten. 

 

Door de grootte van de groep zal juf Laura na de paasvakantie elke voor-
middag ondersteuning krijgen van een extra juf zodat er steeds 2 leerkrach-

ten in de klas aanwezig zijn. 
In de wijkschool zullen er na Pasen 5 kleuters van juf Katelijn/Caroline door-

schuiven naar de klas van juf Marie-Josée/Linda. Op die manier is er vol-

doende ruimte voor de nieuwe kleuters die nog instappen. 

 

De proefkampioen (klas juf Lieve) 

 
Van 11 tot en met 22 januari werkten we in onze klas rond het project “ De 

proefkampioen”. 
We maakten, aan de hand van een verhaal, kennis met Winnie Wortel, de 

proefkampioen, en zijn vriendjes. Vanuit het verhaal werden de kleuters ge-

stimuleerd om zelf ook proefkampioen te worden. Dit kon door voedingsmid-

delen te voelen, te ruiken en vooral te proeven. De smaken : zoet , zout, 

bitter en zuur kwamen allemaal aan bod. Elke keer als ze een opdracht vol-

bracht hadden, mochten ze een stempeltje zetten in hun proefpas. En of ze 

gemotiveerd waren!!! Hoe “vies” ze sommige voedingsmiddelen ook vonden, 

ze waren toch bereid even te proeven met hun tong. Want daar draaide het 

uiteindelijk om….. Dingen lekker leren vinden gebeurt meestal pas nadat ze 

iets 8 tot 10 keer hebben geproefd. Vandaar dat de proefpas aan het einde 

van het thema mee naar huis werd gegeven zodat dit nog verdergezet kon 

worden. 

 Binnen het thema maakten we ook onze eigen Winnie Wortel en kleurden 

we onze eigen medaille in. Wat waren de kleuters trots toen ze aan het  
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einde van het project met hun medaille rond de nek en Winnie Wortel in de 

hand naar huis mochten! Iedereen was erin geslaagd om een echte proefkampi-

oen te worden! Het waren, zowel voor de juf als de kleuters, dan ook twee 

boeiende, leerrijke en smaakvolle weken!!! 

 

Opbrengst inzamelactie batterijen 

Zoals u weet, zamelen we al enkele jaren gebruikte batterijen in. 2 keer per 

schooljaar loopt er bij BEBAT een dubbele puntenactie waarbij we per kilogram 

ingezamelde batterijen dubbele punten ontvangen. 

De vorige inzamelactie heeft ons in totaal een bedrag van meer dan 400€ opge-

bracht! 

Een mooi bedrag waar we heel blij mee zijn. 
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 We gaan hiervan o.a. voor in het centrum en de wijkschool 2 ontdekkisten 

aankopen rond magneten die bij alle leeftijden gebruikt kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuteruitspraken 

 

Ties (juf Lieve) vertelde tijdens een kringgesprekje spontaan dat hij thuis een 

nieuwe ‘zapkast’ had. 

Bij navraag bleek het om een afstandsbediening te gaan. 
 

Noa (juf Christa/Joke) : “Juf, mijn kleine pink van mijn teen doet zo’n pijn”. 
 

Bij het thema carnaval had juf Laura confetti in de klas. 

Juul vond het heel leuk: “Juf, kijk, allemaal spaghetti”. 
 

Juf Lotte had een waarneming eieren in de klas (thema Pasen). 
Het ging erover hoe je kon zien of het een rauw of gekookt ei was. 

Sofia draaide haar ei rond op de tafel en zei: “Dit is een vrouw ei”. 

 

Lowie van juf Daisy wou zijn jas ophangen en zei : “ik vind mijn blusje 

niet.” (zou hij het lusje bedoelen?) 

 

Fiscale attesten 

Binnenkort ontvangt u een fiscaal attest voor 2015 als uw kleuter is blijven 

eten op school of van voor- en naschoolse opvang (wijkschool) heeft geno-
ten. Dit attest gaat over de periode november 2014 t.e.m. oktober 2015. U 

kan het toevoegen bij uw belastingaangifte. 
Het attest wordt enkel uitgereikt indien er geen openstaande facturen meer 

zijn. 
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 Vastenactie 

 
Maandag 15 februari 2016 ging de spaaractie op onze school weer van start. 

De brieven en de spaarflesjes werden uitgedeeld. Dit jaar koos onze school 
voor het project “Vzw Kietelt”. Een vereniging die, zoals u kon lezen in de brief 

en bijgevoegde flyer, zich inzet om verjaardagsdozen te voorzien aan kansar-

me gezinnen in samenwerking met het OCMW. Op dinsdag 16 februari kwam 
Mark Breemans uitleg geven aan de oudste kleuters over de werking van “Vzw 

Kietelt” en de inhoud van de verjaardagsdoos. Een volle verjaardagsdoos werd 
rondgegeven in de klassen. Maandag mocht de doos in de wijkschool bekeken 

worden en vanaf dinsdag ging ze voor de rest van de week naar de klassen 
van het centrum. De kleuters herkenden het lekkers en de materialen voor een 

gezellig verjaardagsfeestje. Vele van hen hadden ook al een verjaardagsfeestje 

mogen geven.  
Al vanaf de eerste dag kwamen er gevulde flesjes terug naar school! Wat een 

enthousiasme! Zes weken lang werden de kleuters warm gemaakt om voor 
hun klas zo veel mogelijk centjes bij elkaar te krij-

gen! Het onderwerp “verjaardag” stond 6 weken 

centraal. Bij sommigen kort aangehaald, bij ande-
ren een week uitgewerkt. Hopelijk is het ons dit 

jaar weer gelukt om een mooi bedrag bij elkaar te 
sparen! We willen jullie allemaal alvast van harte 

bedanken voor jullie bijdragen! Vele kleine centjes 
maken immers samen 1 groot bedrag!!! 

Pastorale werkgroep 

 

Een reactie die we via onze website ontvingen: 

“We vinden het vastenproject een super goed initiatief. Geld inzamelen voor 

een goed doel uit de samenleving. Onze dochter kwam thuis en vertelde dat 

het geld naar de arme kindjes gaat. Ze heeft niet door dat ze zelf één van die 

kindjes is en dat er waarschijnlijk nog 1 of 2 kinderen in de klas zitten. Ze 

heeft afgelopen jaar zelf de verjaardagdoos ook gekregen. We vragen ons af 

of de kinderen ook beseffen dat er ook armoede in hun nauwe omgeving is. 

We kregen het idee dat onze dochter denkt dat er allemaal arme kinderen zijn 

maar niet op de Robbert. Misschien is dit iets om over na te denken en kin-

deren ervan bewust maken dat er overal armoede is maar dat je dit niet altijd 

ziet….” 
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Omdat deze mail anoniem was, waarvoor ons begrip, willen we langs deze 

weg toch even hierop reageren: 
“We zijn er ons als school van bewust dat er in elke klas kinderen zitten die 
met (kans)armoede te maken hebben. 
Daarom dat we ook bewust voor dit project gekozen hebben. 
Uit cijfers in de kranten, info die we krijgen van het CLB weten we dat het 
percentage de laatste jaren gestegen is. 
Regelmatig bespreken we dit onderwerp op een personeelsvergadering om 
het team ook mee te nemen in deze materie. 
Het gaat er niet om over wie het gaat maar wel dat we ons ervan bewust 
zijn, er meer inzicht in krijgen en bepaalde situaties ook beter kunnen plaat-
sen. 
Het kan uiteindelijk iedereen overkomen”. 

 

Sportdag 

 

Naar aanleiding van onze kleutersport-
dag, waarbij we 2 dagen beroep kon-

den doen op de leerlingen van het vijf-
de leerjaar, geven 3 leerlingen een in-

druk van wat er allemaal te beleven 

was… 
 

Wist je dat… 
 het 5de  weer mee mocht helpen 

met de superleuke kleutersportdag. 
 juf Anita de sporthal had omgeto-

verd tot een superheldenparadijs. 

 de kleuters de begeleiders ook 

superhelden vonden. 

 de kleuters supergoed konden 

dansen op ‘Bewegen is gezond’. 

 brandweerman Sam veel hulp 

kreeg bij het blussen. 

 met  Bob de Bouwer de hoogste 

toren ter wereld gebouwd is. 

 de kleuters en wijzelf een welver-

diende pauze kregen voor het 

harde werken. 
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 de kleuters leerden slin-

geren als Boots. 

 de brieven van de smur-

fen netjes verstuurd zijn. 

 de kleuters na de leuke 

en lange sportdag heel 

moe waren en de leer-

lingen van het 5de ook! 

 

 

Esmée, Nienke en Britt (5a) 

 

Flitsactie en bezoek Aya januari 2016 
 

In de donkere maand januari hebben we de kleuters en de ouders gesti-
muleerd om veilig naar school te komen. 

Onze flitsactie stond weer centraal. De kleuters konden stickers verdienen 
voor hun persoonlijke kristal, steeds als ze een fluo-vest aanhadden.  

Sommige kleuters gingen hier volledig in op! Mooi om te zien! 

Ook Aya bracht weer een bezoekje in onze tweede fietsweek. 
We hadden geen geluk met het weer (regen), maar dat kon onze fietspret 

niet bederven. 
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MOS (milieuzorg op school) 

 

Binnenkort zal er weer met de kleuters gezaaid worden, zodat we over en-

kele maanden weer volop kunnen oogsten in onze schoolmoestuin. 

Ook over onze jaarlijkse zonnebloemactie hoort u binnenkort meer. 
 

Project: Geef je buurt een groene beurt 

 

Ook wij wagen onze kans en dienden een project in 

bij Cera. 
Begin maart kregen wij bericht dat ons project gese-

lecteerd is en wij dus kans maken om 1.250 € te win-
nen. Van 7 maart tot 19 juni kan er door Cera-

vennoten op de verschillende projecten gestemd wor-

den. Vanaf 20 juni worden de winnaars bekend ge-
maakt. 

Bij deze dus een warme oproep om, indien je Cera-vennoot bent, 
te stemmen voor ons project. 
 

Wat hebben we ingediend? 
-uitbreiden van het kabouterdorpje in het centrum 

-aankoop van een XL insektenhotel 
-wilgenhut in de wijkschool 

-boombank in het centrum 

-vernieuwen van de moestuin in de wijkschool 
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De hut is intussen al gereali-

seerd door Fons onze klusjes-

man  

 

 

En ook de moestuin in de wijk-

school is al bijna klaar… 

DANK JE WEL FONS! 

 

 

 

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 al-

les een nieuwe betekenis. Op de num-
merplaat 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 Rob-

bert. En dit op woensdag 08 juni 2016 van 20.00 u. tot 21.15 u in de eet-
zaal. (via de hoofdingang Kloosterstraat). Hopelijk mogen we jullie ontmoe-

ten ? 

Directie, zorgteam en leerkrachten van het 1ste lj.  
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 Nieuws van de ouderraad 

 

Op vrijdag 11 maart ging onze jaarlijkse kienavond door.  De prijzen waren 

zeker de moeite waard en de opkomst was ook dit jaar weer boven alle ver-
wachtingen.  Er gingen heel wat mensen tevreden naar huis.  De werkgroep 

“kienavond” kan zeker terugblikken op een enorm succes en wensen dan ook 

iedereen die aanwezig was, voor- of achter de schermen, hartelijk te bedan-
ken!!  De opbrengst van deze kienavond zal uitermate goed besteed worden.  

Onze kinderen zullen er wel bij varen. 
Tijdens deze kienavond droegen de mensen van de ouderraad rode t-shirts.  

Hier staat het nieuwe logo van onze ouderraad op.  We hebben gekozen voor 

een simplistisch logo dat symbool staat voor de liefde voor onze kinderen 

waarmee de ouderraad zich inzet voor de school en de ontwikkeling van hun 

kinderen.  Om ons optimaal te blijven kunnen inzetten voor onze school en 

onze kinderen, zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe leden.  Mensen die 

geïnteresseerd zijn mogen zich steeds melden op de website van de school.  

We zien jullie dan graag verschijnen op onze laatste vergadering, 17 mei, van 

dit werkjaar. 

Onze volgende activiteit is de speelgoedbeurs op 5 

juni.  Het is de bedoeling dat we in de Posthoorn 

die dag een grote speelgoedbeurs organiseren 
waarbij iedereen speelgoed kan komen kopen of 

verkopen.  Meer informatie zal er na de paasvakan-
tie op de website van de school verschijnen.  Er zal 

ook een flyer en inschrijfformulier meegegeven 

worden in het kleuterpostmapje.  Schrijf deze datum alvast op de kalender 
want er zal die dag ook heel veel gezellige randanimatie voorzien worden 

voor groot en klein. 
We wensen iedereen een hele deugddoende paasvakantie toe. Geniet van de 

vrije momenten! 
Mieke Vanhoof 

 

Werken tijdens de paasvakantie 
 

De dakkoepels van de klassen van juf Lieve, juf Josee en juf Heidi zijn drin-

gend aan vervanging toe. 

Deze werken zullen tijdens de paasvakantie uitgevoerd worden. 
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 Met de trein naar Neerpelt (klas juf Laura) 

 
Naar aanleiding van ons thema “De kleurentrein” zijn wij op dinsdag 1 maart 

een treinritje gaan maken.  In het station van Hamont bekeken we eerst het 
spoor eens grondig. Ook leerden we dat we altijd goed op het perron moeten 

stappen, niet te dicht bij het spoor. Hierna haalden we met z’n allen de trein-

ticketjes aan de automaat en konden we – eindelijk – instappen. 

Opgewonden namen de kleuters, enkele mama’s en de juffen plaats in de 

trein en al snel kwam de conducteur. We mochten van hem zelf onze ticket-

jes knippen! Toen we vertrokken keken de kleuters opgetogen naar het voor-
bij flitsende landschap. We reden over wegen, langs koeien en staken zelfs 

het kanaal over! 

Aangekomen in Neerpelt konden we 
in Wico Campus Sint-Maria ons koek-

je of fruit opeten. Waarna we de trein 
weer namen richting Hamont. Hier 

aangekomen mochten we van de 

conducteur en de machinist een kijkje 
gaan nemen voorin de trein. De kleu-

ters die wilden, mochten zelfs op de 
stoel van de machinist zitten!   

Bedankt aan iedereen die geholpen 

heeft aan deze toffe voormiddag! De 
kleuters hebben deze dag nog vaak nagespeeld in de “echte”, grote trein in 

onze klas. 

Juf Laura 
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 Gezocht:  voorleesouders 

Om onze groep voorleesouders te versterken zijn we op zoek naar enkele 

mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,… die heel graag voorlezen aan kleuters en 
vanaf volgend schooljaar wekelijks op een vast moment in dezelfde klas een 

verhaaltje willen komen voorlezen. 
Je krijgt een week op voorhand het boekje van de klasjuf zodat je het thuis al 

een keertje kan doornemen. 

Zoals je in een getuigenis van een voorleesouder in een eerdere nieuwsbrief 

kon lezen, is het genieten, zowel voor de voorleesouder als voor de kleuters. 

Voel je je geroepen om het een keertje te proberen of ken je iemand die daar 

heel geschikt voor is, laat het dan zo snel mogelijk weten op het secretariaat 

en dan kunnen we jou of die persoon uitnodigen op de samenkomst van de 

voorleesouders op het einde van het schooljaar. 

 

Met ons klasje op stap naar de boerderij (juf Marie-Josee/Linda) 

 
Met onze laarsjes aan, vol verwachting en een stralend zonnetje vertrokken 

we naar de boerderij. We werden verwelkomd door de boerin en konden al 

meteen een kijkje nemen in de grote koeienstal. Zoveel koeien bij elkaar!! 
Oeps, wat zagen we daar? Een grote borstel draaide rond. De koeien lopen 

daar elke dag even langs en krijgen zo een zalige massage. Ze vinden dat 
super. 

Wat hoorden we daar? Een robot reed rond in de stal en zorgt ervoor dat de 

stal elke dag wordt gepoetst. Alle koeien aan de kant want de robot eraan 
komt! 

En wat zagen we nog meer? Elke koe heeft in de stal een bed waar zij kan 
liggen en slapen! 

Vervolgens gingen we samen met de boerin en de boer naar de melkstal en 

konden we zien hoe de koeien werden gemolken. Dit was echt mooi om eens 
te zien. 

Iedereen kreeg een beker van de vers gemolken melk. MMMMM heerlijk !! 
We brachten een bezoek aan de kalfjes en enkele van onze vriendjes moch-

ten het pasgeboren kalfje een grote fles melk laten leegzuigen. Zo schattig !! 
Alle kleuters mochten helpen met het eten geven van de dieren.  

De kalfjes gaven we een emmer met snoepjes, zo vertelde  de boer ons. De 

poesjes kregen melk. De kippen en ganzen graantjes en de ezels tenslotte 
gaven we hooi. Alle dieren blij en voor ons een super ervaring ! 
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 De voormiddag werd afgesloten met een lekker ijsje en een groot applaus 

voor onze leerrijke en fijne ervaring op de boerderij van boer Bert Boonen. 
Juf Linda en juf Marie-Josée 
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Peter Adriaensens breekt een lans voor de kleuterschool en haar 

wonderjuffen 

 

Op VTM liep op 9 september de tweede aflevering 
van ‘Het Geheime Leven van 5-jarigen’. Daarin 
ontmoeten tien kleuters elkaar voor het eerst in 
een kleuterklas, camera’s en microfoons registre-
ren alles. Op die manier hoopt Peter Adri-

aenssens te tonen wat voor een grote stappen 
op die leeftijd gezet worden, en hoe belangrijk 
het is dat dat samen met leeftijdsgenootjes ge-

beurt. In "De Standaard" (10 september) schreef hij volgend opiniestuk "De 
echte grote school van het leven". 
Iedere ochtend vertrekken duizenden kleuters naar de klas, vaak goedgezind, 
alsof ze zo meteen ‘Hey-ho !’ zingend hun ouders een laatste kusje zullen 

toegooien. Sneeuwwitje had al zeven dwergen nodig om al de temperamen-
ten samen te vatten die je in iedere vier-vijfjarige in groei kan aantreffen : de 

vrolijke, de deugniet, de zeurkous, de speelse, de sociale babbelaar, de weet-

het-altijd-beter-en-snel-boos, de slimmerd. Als er een volwassene bij komt, 
bekijken ze die eerst wat argwanend. De kleuterjuf zal moeten werken om 

vertrouwen te winnen, om van de klas een gezellige plek te maken waarvan 
iedereen weet : hier kun je je talenten laten rollen, hier is het veilig, hier heb 

je tijd om het beste uit je ontwikkeling te halen. 

Net als de dwergen werken kleuters heel hard, zonder dat het altijd zichtbaar 

is. Ouders onthouden de grote stappen : als het kruipen en lopen begint, de 
eerste woordjes, een tijd later het schrijven. Maar hoe ze van drie naar zes 

woordzinnen gingen, hoe ze van ‘dat is van mij’ overgingen naar ‘zullen we er 
samen mee spelen’, dat weten we niet meer. 

‘Wat zal het leuk zijn als je naar de grote school mag’, zeggen we. De waar-

heid is net omgekeerd. Het is al voordien, in de kleuterjaren, dat er indruk-

wekkende veranderingen plaatshebben in het hoofd en het lijf. Hier wordt 
vreselijk hard gewerkt, dat zou je van hun voorhoofd moeten kunnen aflezen. 

De kleuterklas is de echte grote school van het leven. Hier oefent een kind 
van vier à vijf jaar via groepsspel hoe zich te concentreren, een mannetje te 

tekenen, een verjaardagscadeautje te verzinnen zonder het te verklappen. 

Hier zoekt het uit hoe het met voorzichtige vingers een koekje uit een pakje 
kan prutsen zonder dat iemand iets opmerkt. Dat oefenen legt de nodige  
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 verbindingen in het hoofd, slijpt aan het temperament en aan sociale vaar-

digheden. En dan is het er ineens : je kind is klaar voor de sprong naar 
schrijven, lezen en leren in het eerste leerjaar. 

De kern van opvoeden 

Onze kinderen groeien op in kleine gezinnen, en dus is ineens oefenen met 

twintig tegelijk een schok. Heel andere talenten moeten worden bovenge-

haald, het is dagelijks trainen geblazen. 

Dat is eigenlijk de kern van opvoeden. Het is niet een trukendoos van aan-
moedigen en negeren, zoals het weleens lijkt. Dat zijn hulpmiddelen onder-

weg. Het echte doel is je kinderen leren omgaan met het leven. Door hun 
temperament en competenties samen te leggen met die van vele anderen, 

ontdekken ze nieuwe paden om zich goed te voelen. Kleuters verkennen de 

bemiddeling, het leiderschap, het nut van ‘de tweede man’ te zijn, het plezier 
van kracht en de nadelen ervan. Want de knop van het volume staat nog niet 

afgestemd op het leven. Er wordt ontzettend hard gelachen, maar ook ge-
zeurd, een duw komt te stevig aan, en een kus is er een vanuit het hart. Dat 

kan wat zachter, zegt de juf. Dat voorbeeld nemen ze over, en soms ook 
niet, want ook op zijn vijf jaar heeft iemand het weleens gehad. 

Die rijkdom laten zien aan ouders, dat was de motivatie achter het program-
ma Het Geheime leven van 5-jarigen. Voor veel ouders wordt nu zichtbaar 

hoe hun kleuters leerprocessen doorlopen. En vooral : hoe gevarieerd het 
normale is. Want aan kinderpsychiaters en hun collega’s wordt terecht ge-

zegd voorzichtig te blijven en niet te snel een etiket op kinderen te kleven, 
van ADHD tot depressie. Veel ouders mag gevraagd worden dezelfde voor-

zichtigheid te delen. Kleuters worden omschreven als ‘de driftige’, ‘onze slim-

ste’, ‘die gaat het nog moeilijk hebben in zijn leven’, ‘die is te gevoelig voor 
deze wereld’. Kinderen klasseren, er zit blijkbaar iets van in ieder van ons. Als 

er één les is die we met de uitzending hopen mee te geven, dan wel deze : 
bewonder, geniet van de aard van het beestje en zie hoe complex het is. Ie-

der kind dat urenlang gevolgd wordt, blijkt betere en mindere momenten te 

hebben, er zijn langzame ontdooiers en snelle aandachtstrekkers. Zoals de 
facetten van een diamant. Koester het gezonde : hopelijk slagen we erin u 

daarmee te besmetten. 
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Wonderjuffen 

Kijk niet alleen naar de tien fijne kleuters, maar ook naar de twee wonderjuf-

fen. Zo staan er vandaag in iedere kleuterklas. Van achter de camera’s die 
hen volgden, hebben we opgekeken naar hun werk. Wil de minister ook eens 

kijken ? Deze vijfjarigen hebben nood aan mensen die met gevoel op hen 
inspelen, die iedereen aandacht geven, niet alleen wie zich in beeld werkt. Ze 

moeten een spel in een nieuwe richting kunnen duwen, vrede stichten en al 

eens berispen. Wie gelooft dat één kleuterleerkracht dat voor 20 tot 25 kleu-
ters kan ? Een doorsnee-ouder in Vlaanderen heeft de handen vol aan twee 

tot drie kinderen. Willen we dan met zijn allen eens luid vragen de groepen 
kleiner te maken ? Omdat de kleuterklas de belangrijkste start is. 

Peter Adriaensens 

kinderpsychiater, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Leuven  

De klas van juf Lotte op zwerfvuilactie 

 
Op vrijdag 18 maart zijn we op zwerfvuilactie geweest. De klassen van juf 

Christa/Joke, juf Rina, juf Els en juf Katrien hebben ook mee gedaan met de 

actie. Iedere klas kreeg 4 straten toegewezen die we; gewapend met hand-

schoenen, vuilniszakken en grijpstokken; waar we het zwerfvuil moesten op-

ruimen. De mama van Lenne en de mama van Sofia gingen mee om ons hier-

bij te helpen.  
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De kleuters stonden versteld van wat we allemaal vonden: blikjes, papiertjes, 

glazen flessen, héél veel gevulde hondenpoepzakjes en zelfs een panty. Goe-

dele merkte op:”Eer staan overal vuilbakken, waarom gooien de mensen dit 

op straat?” Lot was bezorgd om de dieren:”Wat als de vogels of een hond dat 

opeet?” We hebben iets meer dan een kilometer gewandeld door de straten 

van Hamont en we hebben uiteindelijk 4 gevulde vuilniszakken verzameld.  

Nadien hebben we in de kring nog een gesprekje gehouden over wat de kin-

deren is bijgebleven. Dieuwke werd erg verdrietig van al het afval terwijl Fen-

ne er boze gevoelens van kreeg. Rozalie was bang dat we straks geen straat 

meer zouden hebben, enkel afval. Jo besloot het gesprekje met: “Als ieder-

een al het afval gewoon in de vuilnisbak gooit, dan hebben we dat probleem 

niet!” Onze kleuters zijn zich met deze actie bewust geworden van het afval-

probleem. Samen op weg naar een beter milieu! Helpen jullie mee? 

Juf Lotte  

 

Theater jongste kleuters 

 
 ‘De zandman …’ 

Op dinsdag 23/02 zijn we met de 2,5 en 3- jarige kleuters naar het theater 
gegaan in zaal De Posthoorn.  De kleuters keken hier al naar uit.  Ze moesten 

in de hal van de Posthoorn hun schoenen uitdoen voordat ze naar binnen 

gingen.  Wat was het spannend.  Toen ze naar binnen gingen, mochten ze op 
een reuzengroot bed gaan zitten om naar het theater te kijken. 

Het was een hele leuke theatervoorstelling over de rituelen die bij het slapen 
gaan horen.  Kleren uitdoen, pyjama aandoen, tan-

den poetsen, verhaaltje vertellen… en dan komt 

het zandmannetje zand in de ogen strooien zodat 
iedereen in slaap valt.  Maar niet iedereen viel in 

slaap.  Het meisje probeerde er alles aan te doen 
om geen zand van het zandmannetje in haar ogen 

te krijgen want ze kon en wilde nog niet slapen.  
Tot dat …. ze uiteindelijk ook moe werd en toch 

zand  van het zandmannetje in haar ogen kreeg en 

in slaap viel.  Aan het einde van de voorstelling 
mochten de kleuters ook hun ogen dichtdoen. …. 

Slaap wel …. het was mooi geweest. 
Juf Daisy 
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Komende activiteiten 

 
-28 maart tot en met 10 april: paasvakantie 

-maandag 11 april: instapmoment nieuwe kleuters  
-dinsdag 26 april: infoavond: SOS mijn kind op de fiets 

-donderdag 28 april: schoolfotograaf  

-maandag 2 mei: lokale verlofdag  
-dinsdag 3 mei: kijkuurtje 

-donderdag 5 mei (Hemelvaart) en vrijdag 6 mei (brugdag): vrije dagen 
-dinsdag 10 mei: infoavond voor de ouders waarvan de kleuter in de loop van 

volgend schooljaar mag instappen 
-9-13 mei: week van het verkeer; 3e keer fietsen op de speelplaats 

-vrijdag 13 mei: voertuigendag  

-maandag 16 mei (Pinkstermaandag): vrije dag  
-donderdag 19 en vrijdag 20 mei: tentoonstelling rond het scheppingsverhaal 

(jaarthema pastoraal) 
-zondag 5 juni: tweedehandsbeurs ouderraad 

-woensdag 8 juni: infoavond 1e leerjaar (voor de ouders van de 5-jarige kleu-

ters) 

 

Schoolreis 5-jarigen 

 
Op de infoavond in september maakten we u er reeds op attent maar om te 

voorkomen dat er kleuters niet mee op schoolreis zouden kunnen herhalen 
we graag nog even het volgende: 

 

Op vrijdag 17 juni 2016 gaat uw kleuter op schoolreis naar de Hooiberg in 
Bladel. Omdat deze speeltuin in Nederland ligt, betekent dit dat uw kleuter in 

bezit moet zijn van volgende documenten : 
 

 

Voor de kleuters met Belgische nationaliteit :  

 een KIDS-ID : aan te vragen bij de gemeente (dienst bevolking) samen 

met uw kleuter(!), u moet rekenen op minstens 14 dagen voor ontvangst, 
kostprijs € 6,- 

 een toestemmingsformulier van de ouders dat uw kind naar het buiten-

land mag zonder uw begeleiding : aan te vragen bij de gemeente (dienst be-

volking). 
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Voor de kleuters met een Nederlandse nationaliteit woonachtig in 
België : 

 een Nederlands paspoort. 

 een toestemmingsformulier van de ouders dat uw kind naar het buiten-

land mag zonder uw begeleiding : aan te vragen bij de gemeente (dienst be-
volking). 
 

Voor de kleuters woonachtig in Nederland : 
 een Nederlands paspoort. 

 Gelieve er voor te zorgen dat uw kleuter op 17 juni in het bezit is van 

de betreffende documenten anders kan hij/zij niet mee op schoolreis 

en dat zou heel jammer zijn. 
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