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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  

 

Oktober 2017 

 

 

 

Dag herfst 
 

Zacht sluipt hij door de bloemenpracht 
gehuld in een kleed van warme tinten 

hij laat sporen na, zoals je weet 
hier is hij al geweest 

je hoort hem ritselend lopen 
toch blijft hij nog even verscholen 

maar op een dag wordt hij herkend 
en hoor je iemand zeggen: 

dag herfst, ik zie dat je er bent 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen en instappers 
Momenteel telt onze kleuterschool 203 kleuters. 
Na de herfstvakantie zullen er 13 nieuwe kleuters instappen waarvan 
8 in het centrum en 5 in de wijkschool. We wensen hen een fijne en 
vlotte start toe in de klas van juf Josee, juf Daisy en juf Katelijn/
Marieke. 
 
Lichttafels 
Dankzij de opbrengst van de kienavond van onze ouderraad werden 
er 2 lichttafels aangekocht. 
We hebben 2 kisten samengesteld met allerhande  
materialen die hierbij gebruikt kunnen worden. 
Sinds september verhuizen de lichttafels 2-wekelijks van klas tot klas. 
De kleuters maken er dankbaar gebruik van.  
Nogmaals een dikke dankjewel aan de ouderraad! 
 

 
 
Stagiaires 
Als school vinden wij het belangrijk om open te staan voor studenten 
van de lerarenopleiding. 
Wij willen hen een plek aanbieden waar ze volop kansen krijgen om 
te leren en te proberen. 
De klasleerkracht is de mentor en begeleidt hen hierin samen met juf 
Jeanne die dit op schoolniveau coördineert. 
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Dit schooljaar hadden we veel aanvragen voor stageplaatsen; zo zullen 
er zowel 2 eerstejaars, 1 tweedejaars, 2 derdejaars stagiaires, stagiaires 
zorg en een stagiaire lichamelijke opvoeding (turnen) verspreid over het 
hele schooljaar op onze school aanwezig zijn. 
We wensen hen een leerrijke en boeiende stage toe. 
 
Vormingen in het team 
We willen een school zijn waar iedereen zich goed voelt en kan leren in 
optimale omstandigheden. 
Niet alleen de kinderen maar ook de leerkrachten. 
We willen open staan voor nieuwe ideeën, visies, onderzoeken die ons 
helpen om ons aanbod voor de kinderen zo krachtig mogelijk te maken. 
Daarom dat er elk schooljaar vormingen voor het team 
(werkvergadering, pedagogische studiedagen) worden georganiseerd 
maar ook leerkrachten individueel gaan op vorming. 
De nieuwe inzichten worden op een personeelsvergadering aan het hele 
team voorgesteld. 
Een aantal voorbeelden van vormingen die dit schooljaar gevolgd zullen 
worden: 
-spelen met taal 
-onthaal centraal 
-kleuters met moeilijk gedrag 
-themavrije week 
-yogatussendoortjes in de klas 
… 
 
Groene vlag MOS 
Op vrijdag 13 oktober trokken juf Anita en juf Ine (MOS team) een hele 
dag naar Gent. 
Zij waren daar uitgenodigd om in de voormiddag tijdens een workshop 
toe te lichten hoe onze MOS werking in elkaar zit aan de hand van goe-
de praktijkvoorbeelden zoals Aya, het papiermannetje, Energy,… 
Op het einde van de dag hebben ze van Vlaams minister van Omgeving 
Joke Schauvliege de Groene Vlag voor milieuzorg en duurzaamheid ge-
kregen. 
In totaal werden slechts 31 Vlaamse scholen onderscheiden. Scholen die 
een sterke werking hebben rond milieuzorg en duurzaamheid kunnen 
een internationale erkenning verwerven als ECO-School. 
Hiervoor moeten ze voldoen aan 7 succesfactoren die zijn afgesproken 
op internationaal niveau. 
Bij de scholen die in de prijzen vielen kwamen er slechts 10 uit Limburg 
waaronder dus onze kleuterschool. We zijn hier dan ook terecht fier op. 
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 Een pluim voor de werkgroep MOS, Fons onze tuinman, de kleuters en 
het hele leerkrachtenteam. 
We willen ons graag blijvend inzetten om een goede MOS school te 
blijven. 
Daarom dat we in de nieuwsbrief van juni een oproep deden naar ou-
ders, grootouders om ons hierbij een handje te helpen. 
Tot nu toe zonder resultaat maar wat niet is, kan nog komen… 
Heb je interesse en tijd, laat het ons dan zeker weten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de ouderraad 
De school is al weer even begonnen en zo begint ook weer de ouder-
raad! De eerste vergadering hebben we er succesvol opzitten. Omdat 
er verschillende ouders gestopt zijn als lid van de ouderraad hebben 
we dit jaar een aantal nieuwe leden verwel-
komt (Greet, Fethiye). Mochten er toch nog 
mama’s of papa’s zijn die het wel zien zitten 
om  deel te nemen aan de vergaderingen voor  
advies uit te brengen over schoolse aangele-
genheden en een helpende hand te bieden bij 
de diverse activiteiten, dan heten we je HAR-
TELIJK WELKOM! 
Als jullie nieuwe ideeën hebben of tips kunnen 
jullie die in de ideeënbus van de school  
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 steken. Dan zullen we die zeker behandelen op de 
eerstvolgende vergadering.  
Graag bedanken we alle ouders die meegeholpen heb-
ben bij de voorbereiding en het opruimwerk achteraf 
van de eetdag. Ook de ouderraad heeft haar steentje 
bijgedragen maar alle lof gaat natuurlijk naar de juf-
fen die alles zo soepel lieten verlopen! 

Tot slot kunnen jullie alvast de kienavond van de ouderraad in jullie 
agenda’s zetten op  
vrijdag 16 maart 2018. 
De gehele ouderraad wenst iedereen een gezellige en kleurrijke herfst-
vakantie! 
Greet van Deursen 
 
TIPS 
We hebben nog een tijdje kunnen genieten van een mooie nazomer en 
het bijhorende herfstzonnetje.  
Het koudere weer zal er nu stilaan weer aankomen. 
Misschien moet je nog op zoek naar een nieuwe sjaal, muts of hand-
schoenen? 
Wat betreft de handschoenen willen we 
graag meegeven dat wanten voor een 
kleuter veel gemakkelijker zijn om zelf aan 
te doen en ook warmer zijn. Het is voor 
hen vaak een heel gepruts om de juiste 
vinger in het juiste gat van de handschoen 
te steken.  
Indien je nog nieuwe moet kopen, kan je 
hier misschien rekening mee houden. 
 
Een tweede tip die we willen meegeven is om alles (muts-sjaal-
handschoenen-wanten) te voorzien van naam zodat de klasjuf het kan 
terugbezorgen als er iets gevonden is in de klas of op de speelplaats. 
 
Tot slot willen we vragen om je kleuter warm genoeg te kleden bij kou-
der weer. 
De kleuters brengen een groot deel van de dag binnen door maar tij-
dens de speeltijden en als ze blijven eten op school gaan ze naar bui-
ten. Als ze dan warm gekleed zijn, zijn ze beter beschermd tegen de 
kou. 
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Eetdag 
Op zondag 15 oktober 
vond onze jaarlijkse eet-
dag plaats. 
Bij deze willen we ieder-
een bedanken die hier 
aanwezig was en op deze 
manier onze kleuter-
school gesteund heeft. 

Zodra de opbrengst bekend is, zullen we 
met het team overleggen wat we hiermee 
zullen doen en jullie daarover in de volgen-
de nieuwsbrief informeren. 
 

Gezondheidsbeleid op school 
Gezondheid en gezonde voeding is een thema dat ook op school aan 
bod komt. 
We hebben hier als school enkele schoolafspraken rond.  
Onlangs werd dit opnieuw bekeken op de ouderraad, schoolraad en 
met het team. 
Het is de bedoeling om hierover een schoolvisie uit te schrijven zoals 
we dit ook hebben rond zindelijkheid zodat het voor alle ouders duide-
lijk is wat wel en niet mag op school. 

Deze visie zal opnieuw besproken 
worden bij de verschillende overleg-
organen en wanneer dit in orde is zal 
deze toegevoegd worden aan het 
schoolreglement. Vanaf dan zullen 
de nieuwe afspraken ook in voege 
gaan. 
 
Ook zullen we met het team de nieu-
we voedingsdriehoek, die onlangs 
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geïntroduceerd werd, bespreken en nadien toepassen in de klas-
werking. 
 
Schrijfdans 
We integreren schrijfdans nu reeds 
5 jaar binnen de turnlessen en onze 
zorgwerking en stellen vast dat de 
kleuters en de leerkrachten die dit 
geven (juf Anita en juf Jeanne) er 
meer en meer plezier aan beleven. 
Doordat de beleving centraal staat 
en niet de prestatie zie je dat de 
kleuters het gevoel krijgen dat ze 
als persoon iets waard zijn, hun 
zelfvertrouwen groeit, faalangst verdwijnt en daarom durven ze 
nieuwe dingen uitproberen en hun grenzen te verleggen. Creativi-
teit krijgt de vrije loop, alles wat getoond wordt is ok waardoor de 
interesse, respect en waardering voor eigen werk en dat van ande-
ren groeit.  
Schrijfdans gebeurt altijd op muziek waardoor de kleuters intens  
en geboeid leren luisteren. Na een tijd herkennen de kleuters de 
verschillende ritmes en leggen ze de link tussen een muziekstuk en 
een bepaalde activiteit van schrijfdans en zelfs een specifieke be-
weging. 

Als kleuters zich goed voelen en 
kunnen groeien op eigen tempo 
dan komt de rest vanzelf en 
zien we dat remmingen wegval-
len en bewegingen soepeler 
verlopen.  
Doordat leerkrachten deze acti-
viteiten ook aanbieden in hun 
klaswerking en keuzeactiviteiten 
is schrijfdans volledig geïnte-
greerd in onze schoolwerking. 
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Nieuwe leerplan ZILL ( Zin in leren! Zin in leven!) 
Een leerplan is een plan dat het leren van leerlingen ondersteunt. 
Het is een verzameling van leerdoelen en inhouden die aansluiten bij 
de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die in bij de leerlingen willen 
bereiken. 
Deze doelen worden gekoppeld aan de activiteiten die in de klas wor-
den aangeboden. 
We doen deze activiteiten niet zomaar maar met een welbepaald 
doel voor ogen. 
 
De oude leerplannen sluiten niet meer 
aan bij de hedendaagse opvattingen 
over ontwikkelingsgericht leren en on-
derwijzen. 
Daarom werd er een nieuw leerplan 
ontworpen dat een actuele en toe-
komstgerichte invulling moet geven 
aan wat de basisdoelen zijn voor élke 
leerling. 
Zo zullen onder andere onderzoeks-
competentie, ondernemingszin, veer-
kracht, oriëntatie op techniek bewuster 
een plaats krijgen binnen het nieuwe 

leerplan. 
 
Vanaf dit schooljaar kunnen scholen aan de slag 
om het nieuwe leerplan te verkennen. 
Onze pedagogische studiedag in oktober stond 
dan ook in het teken van ZILL. 
Op 1 september 2020 moet dit in alle scholen ge-
ïntegreerd zijn. 
 

Kleuteruitspraken 
Tijdens de fruitdag op woensdag zegt juf Josee tegen Louïc: 
“Aymeric (grote broer) heeft ook fruit”. 
Louïc antwoordt daarop: “nee, die heeft geen fruit, die eet ook een 
appel!” 
 
Lies (juf Caroline) had een probleem: “juf, ik kan mijn benen niet 
kreuken”. 
 
Matz (juf Heidi) vond een grote auto tussen de kleine autootjes. “Juf, 
heb je die eten gegeven?” vroeg hij. 
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Komende activiteiten 
 
6/11 instap nieuwe kleuters en bakje troost 
18-26/11 voorleesweek 
22+23/11 vraaggestuurde oudercontacten 
1/12 sint op school 
6/12 lokale verlofdag 
18/12 kijkuurtje voor de instappers na de kerstvakantie 
21/12 kerstviering 
 
 
Voorbije activiteiten 
 
Strapdag     Startviering 
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 Herfstwandeling 
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 Subsidie Tutti Frutti 
We kregen onlangs bericht dat we in aanmerking komen voor een 
subsidie voor de verdeling van één portie fruit per leerling gedurende 
10 weken in het eerste trimester via het project Oog voor lekkers. 
Zoals afgesproken zal hiermee rekening gehouden worden in de bij-
drageregeling. 
 
Wat is Oog voor Lekkers? 
Het project 
Dat het eten van fruit, groenten en melk gezond is, hoef je niemand 
meer te vertellen. Iedereen weet het, maar ‘weten’ is nog niet gelijk 
aan ‘eten’!  
  
Recent onderzoek toont aan dat er nog werk aan de winkel is. Kin-
deren eten o.a. te weinig fruit, groenten en drinken te weinig melk als 
tussendoortje of bij de maaltijd. Ze kiezen vaak de verkeerde tussen-
doortjes (bv. koekjes, chocolade, snoep en gesuikerde dranken).  
Daarom werd het initiatief Oog voor Lekkers genomen: een project 
rond groenten, fruit en/of melk op school. Het principe is eenvoudig: 
op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk 
fruit/groente en/of drinken een glas melk als tussendoortje. De vaste 
fruit-/groentedag en/of melkdag vormt bovendien het aanknopings-
punt voor een bredere werking rond gezonde voeding in de les en op 
school (in het kader van het gezondheidsbeleid). 
  
De Vlaamse overheid wil de krachten bundelen en streeft naar leer-
lingen die ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de 
wereld vinden. Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun 
van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kunnen scholen geduren-
de 10 of 20 weken genieten van een financiële ondersteuning. 
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