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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  

 

September  2015 

Op dinsdag 1 september rinkelde de vertrouwde schoolbel weer. 
Nadat de kleuters met papa en mama tijdens het kijkuurtje in augus-
tus kwamen kennismaken in de nieuwe klas en met de nieuwe juf
(fen), was  iedereen er weer klaar voor.  
Hier en daar vloeide er nog wel eens een traantje bij het afscheid ne-
men maar nu stappen alle kleuters weer gezwind de schoolpoort bin-
nen. 
Klaar om te ontdekken wat de nieuwe schooldag weer allemaal te 
bieden heeft, klaar om te ontdekken, experimenteren, vriendjes te 
maken en vooral veel plezier te beleven. 
We willen er samen weer een heel mooi en boeiend schooljaar van 
maken! 
 

Heidi Cox 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 
Op 1 september 2015 telde onze kleuterschool 243 kleuters waarvan 185 in 
het centrum en 58 in de wijkschool. Dat zijn er 13 meer dan vorig jaar op 1 
september. We zijn gestart met 11 klassen en dit schooljaar zal omwille van 
de grote aangroei , reeds na de herfstvakantie in het centrum een instap-
klasje starten waardoor we dan 12 kleuterklassen hebben. 
 

Inlogcode website 
Zoals jullie reeds op de infoavonden in de klassen vernomen hebben, zal er 
vanaf dit schooljaar een inlogcode nodig zijn om de foto’s op onze website 
te bekijken. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze foto’s niet 
meer op het internet circuleren bij mensen die niet aan onze school ver-
bonden zijn. Dit geeft voor ons als school en ook voor de ouders een veili-
ger gevoel. Alle ouders ontvingen intussen de inlogcode op de infoavond of 
via hun kleuter. Toch even ter herinnering: 
Gebruikersnaam: kleuter 
Wachtwoord: 1516 

 
Pilootproject 
Op 1 september 2015 is het nieuwe M-decreet in voege gegaan. Het M-
decreet wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met specifieke on-
derwijsbehoeften in het gewoon basisonderwijs kunnen blijven. Op de tel-
datum van 1 februari stelde men vast dat er 906 leerlingen minder waren in 
het buitengewoon onderwijs. Wellicht was dit reeds een effect van het ko-
mende M-decreet. De regering heeft dan bepaald dat de vrijgekomen lestij-
den en uren in het buitengewoon onderwijs in het schooljaar 2015-2016 
aangewend mogen worden om het gewoon basisonderwijs te ondersteu-
nen. Alle 64 scholen van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen kon-
den zich kandidaat stellen om in te stappen in het pilootproject. 
12 van hen werden hiervoor geselecteerd. De gewone basisscholen waar-
mee zij samenwerken werden aangeschreven om zich ook kandidaat te 
stellen voor het pilootproject. Van de 242 gewone basisscholen werden er 
76 geselecteerd.  Ook onze kleuterschool stelde zich kandidaat en werd 
geselecteerd voor dit pilootproject. De Vlaamse overheid heeft doelstellin-
gen bepaald waaraan het project moet voldoen: 
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-collegiale ondersteuning 
-op de klasvloer (1 klas) 
-in het gewoon basisonderwijs 
-met middelen van buitengewoon basison-
derwijs 
-leraren in het basisonderwijs ondersteu-
nen voor leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften 
voor alle kinderen = brede basiszorg , niet 
enkel voor kleuters met extra zorgbe-
hoeften. Het project heet ‘samen sterker op de klasvloer’. 
Samen = basisonderwijs + buitengewoon onderwijs 
Sterker = durven vernieuwen, hoe kunnen we het samen doen, hoe kunnen we 
een meerwaarde zijn en elkaar ondersteunen 
Op de klasvloer = tussen de leerlingen 

Juf Joke Plas is van opleiding kleuterleidster en werkte de voorbije 11 jaar in 
Sint Elisabeth Wijchmaal (buitengewoon onderwijs). 
Zij staat dit schooljaar samen met juf Christa (5 jarigen) voor de klas. 

 

Stratenloop  
Op zondag 6 september was er de jaarlijkse stratenloop en Groene Halve Mara-
thon. We willen graag alle deelnemertjes van onze kleuterschool een dikke 
proficiat wensen. Een aantal onder hen lukte het zelfs om een podiumplaats te 
behalen: Yannis Amponsah, Louis Beliën, Milan Schrooten, Enora Ziyan, Lisa 
Francisco, Tiebe Bernaerts, Amadou Diallo, Thibeau Dilissen, Maite Jannis, Yen-
the Stevens, Loppe Duysters. 
Ook meester Toon, onze ICT coördinator behaalde een mooie 2e plaats op de 

12 km. 

 

 

 

 

 

 



 4 

 Schoolvrije dagen schooljaar 2015-2016 

 Pedagogische studiedag : vrijdag 2 oktober 2015 

 Herfstvakantie : maandag 2 november 2015 t.e.m. zondag 8 november 
2015 

 Wapenstilstand : woensdag 11 november 2015 

 Kerstvakantie : maandag 21 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016 

 Pedagogische studiedag : woensdag 27 januari 2016 

 Krokusvakantie : maandag 8 februari 2016 t.e.m. zondag 14 februari 
2016 

 Lokale verlofdag : vrijdag 4 maart 2016 

 Paasvakantie : maandag 28 maart 2016 t.e.m. zondag 10 april 2016 

 Lokale verlofdag : maandag 2 mei 2016 

 Hemelvaartsdag : donderdag 5 mei 2016 

 Brugdag : vrijdag 6 mei 2016 

 Pinkstermaandag : 16 mei 2016 
Grote vakantie : vrijdag 1 juli 2016 

 

School- en studietoelage 
Je kan hiervoor een aanvraag doen per kleuter per schooljaar. De voorwaar-
den om hiervoor in aanmerking te komen vind je op 
www.studietoelagen.be. Voor een kleuter bedraagt de toelage 93,21 euro. 
De aanvraag kan je online indienen via www.studietoelagen.be of je kan de-
ze aanvraag ook op papier invullen. De formulieren hiervoor zijn te verkrij-
gen op het secretariaat van school. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen 
van de aanvraag, kan je hiervoor terecht op de website 
www.studietoelagen.be,  op het gratis nummer 1700 van de overheid of bij 
onze zorgcoördinator juf Jeanne Boonen. Aanvragen kan vanaf  1 augustus 
2015 t.e.m. 1 juni 2016. Je krijgt 
een bericht dat je aanvraag is aan-
gekomen bij het ministerie van On-
derwijs. Het duurt ongeveer 2 à 3 
maanden voor je weet of je al dan 
niet een toelage ontvangt. 
 

http://www.studietoelagen.be
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 Schoolprioriteit 
Als school kiezen we elke schooljaar een onderwerp/prioriteit waarrond we 
het hele schooljaar als team willen werken. Dit jaar kozen we, in het kader van 
het M-decreet, om ons verder te verdiepen in Fase O van het zorgcontinuüm: 
brede basiszorg.  
 
Wat is brede basiszorg? 

De eerste fase van het zorgcontinuüm is 
brede basiszorg. Als leerkracht zorg je 
voor kwaliteitsvol onderwijs door een 
krachtige leeromgeving te realiseren. 
Hoe beter je als school je brede basiszorg 
uitbouwt, hoe minder leerlingen nood 
hebben aan uitbreiding van zorg of ver-
hoogde basiszorg. 
 
Wat is een krachtige leeromgeving? 
Krachtige leeromgevingen zijn leersituaties die sterk uitdagend zijn. Ze be-
vatten veel doe-activiteiten, probleemsituaties die aangepast zijn aan het ni-
veau van de leerling of leerrijke inhouden. Bij zulke leeromgevingen voelen 
leerlingen zich maximaal betrokken. Een krachtige leeromgeving kenmerkt 
zich door volgende principes: 
-een positief, veilig en leerrijk klasklimaat 
-betekenisvol leren 
-rijke ondersteuning en interactie 
 

Dit schooljaar krijgt elke klasleerkracht wekelijks op een vast moment onder-
steuning in de klas om extra te werken aan de brede basiszorg. 
Tijdens een pedagogische studiedag en werkvergadering zullen we als team 
samen op zoek gaan hoe we van onze klassen nog krachtigere leeromgevingen 
kunnen maken. 
Deze nieuwe ideeën en inzichten krijgen hun uitwerking op de klasvloer o.a. 
tijdens de momenten van extra ondersteuning. 
Uiteraard plukken alle kleuters hier de vruchten van. 
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Groene vlag MOS 
De werkgroep MOS diende vorig schooljaar een dossier in voor de aanvraag 
van de GROENE VLAG van het internationale project Eco-Schools. 
(Departement leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse Overheid). 
De jury beoordeelde ons portfolio op 3 juni aan de hand van 7 succesfacto-
ren en besliste op basis hiervan om 
onze school de Groene Vlag toe te 
kennen. Een dikke proficiat namens de 
jury aan het schoolteam, ouders, leer-
lingen en alle andere betrokkenen. 
De Groene Vlag is twee schooljaren 
geldig. Juf Anita en juf Ine gaan op 
maandag 12 oktober naar de uitrei-
king van de Groene Vlag in het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming 
in Brussel. 
Een stukje uit het besluit van de jury: 
“Het proces dat jullie de laatste jaren doormaakten, is zeer waardevol en 
strookt met de aanpak van MOS. De kleuters krijgen de kans om actief deel 
te nemen aan MOS. De hoofddoelstelling voor dit schooljaar was ‘zuinig om-
gaan met energie’. De school heeft hier op een creatieve (Energy) en educa-
tieve manier op ingespeeld. De ganse school is bij de MOS-werking betrok-
ken, jullie hebben een breed draagvlak gecreëerd. De verhalende aanpak is 
een sterk punt van jullie school, dit creëert veel kleuterbetrokkenheid… 
 
Strapdag 2015 
(Vrijdag 18 september) 
 

De STRAPDAG is een stimulans voor meer duurzame mobiliteit.  
De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, 
kinderen en ouders om zich op een duurzame en veilige manier naar 
school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer ver-
dient permanente aandacht. 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 ludie-
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ke manier in de verf.  Het 
organiseren van 
de STRAPDAG kan een eer-
ste stap zijn om ouders en 
kinderen te sensibiliseren 
om na te denken over hun 
mobiliteitsgedrag. 
De STRAPDAG toont op een 
leuke wijze aan dat te voet 
of met de fiets naar school 
gaan bijdraagt tot een bete-
re mobiliteit en verkeers-
veiligheid. Voor vele scholen is de STRAPDAG een jaarlijks weerkerend 
evenement als start van een verkeersveilig schooljaar. 
 
Ook wij deden net zoals de voorbije schooljaren weer mee. Onze eerste 
fietsweek werd hieraan gekoppeld zodat de kleuters hun fietsvaardig-
heid extra kunnen oefenen.  De kleuters kregen bezoek van Aya die sa-
men met hen danste op het straplied. Dieuwke (juf Marianne) merkte 
op dat Aya wel op een ‘Minion’ leek. Als beloning voor hun inzet kregen 
ze op vrijdag allemaal een 
mooie gekleurde armband 
mee naar huis met daarop de 
tekst: ‘Strappen is een feest’. 
Aya was aangenaam verrast 
dat veel kleuters al behoorlijk 
goed konden fietsen. Ze vroeg 
zich af of er thuis misschien  
geoefend werd… Ook hadden 
de meeste kleuters hun fietsje 
van thuis meegebracht on-
danks het mindere weer. 
Dank je wel! 
Hopelijk heeft de tweede fietsweek weer evenveel succes. 
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Verloren voorwerpen 
Het schooljaar is nog maar net gestart maar toch liggen er al enkele koe-
kendoosjes, fruitpotjes zonder naam op de tafel met de verloren voorwer-
pen. In alle klassen heeft de juf tijdens de 
infoavond gemeld om overal goed de naam 
op te schrijven zodat verloren voorwerpen 
ook weer vlug terugbezorgd kunnen wor-
den. Misschien ben je het vergeten, mis-
schien had je er de tijd nog niet voor,… het is 
in ieder geval nog niet te laat! 
Dank je wel. 
 
Jaarthema pastoraal 
Vorig schooljaar werkten we rond ‘Het verloren schaap’, een thema dat 
vanuit het Bisdom werd voorgesteld en dat we gevolgd hebben omdat we 
dit naar kleuters toe ook goed kunnen vertalen en errond werken. Dit 
schooljaar is het thema vanuit het Bisdom ‘Sta op’ waarbij er gewerkt 
wordt rond het verhaal van de blindengenezing. Dit is voor kleuters een 
heel moeilijk verhaal. Daarom dat we met het 
team een eigen jaarthema gekozen hebben om 
een heel schooljaar rond  te werken: ‘het schep-
pingsverhaal’. Hoe we dit concreet per maand 
doen, vind je terug op de website onder de tab 
pastoraal. Als afsluiting van dit project zullen we 
in de maand mei een tentoonstelling houden met 
alles wat er gedurende het hele schooljaar in de 
klassen gemaakt werd. 
 

Voorleesouders 
Omdat er elk schooljaar voorleesouders zijn 
die om de één of andere reden stoppen met 
voorlezen deden we in juni een oproep voor 
nieuwe kandidaten. We zijn blij met de posi-
tieve reactie van een mama zodat alle klassen 
die kandidaat waren voor een voorleesouder 
er ook effectief een hebben. 
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Wie waar en wanneer voorleest, vind je terug op de website bij ‘wie is wie’. 
Het voorlezen in de verschillende klasjes start de eerste week van oktober. 

 
Kleuterpostmapje 
Om ervoor te zorgen dat alle briefwisseling van school zeker bij de ouders 
terechtkomt, kiezen wij ervoor om te werken met rode kleuterpostmapjes 
voor alle kleuters. De nieuwe kleuters krijgen dit mapje bij het kijkuurtje een 
eerste keer mee naar huis. In het beste geval gaat zo’n mapje de hele kleu-
terloopbaan mee. Het is een heen en weer mapje dus is het is de bedoeling 
dat de ouders, nadat ze de informatie eruit gehaald hebben, dit ook weer 
mee teruggeven naar school. Ook kleuters die naar de naschoolse opvang 
gaan, krijgen dit mapje mee naar huis. Het gebeurt soms dat ’s morgens de-
ze mapjes weer gevuld op school worden afgegeven door de begeleiding van 
de opvang omdat ze bij de opvang vergeten werden. De afspraak bij de op-
vang is dat alle spullen die van school worden meegebracht op de lange 
witte kast in de inkomhal worden gelegd. Het is de bedoeling dat de ouders 
hier zelf altijd even kijken vooraleer ze naar huis gaan. 
 

Herfstwandeling met de grootouders 
Omdat we ook vaak grootouders aan de schoolpoorten zien, vinden wij het 
als kleuterschool fijn en belangrijk 
om hen ook te betrekken bij het 
schoolgebeuren en organiseren 
we elke jaar een activiteit voor de 
grootouders. 
Dit schooljaar willen we in de 
maand oktober graag samen het 
bos in de herfst gaan verkennen 
tijdens een gezellige herfstwande-
ling. 
De uitnodigingen werden via de kleuters bezorgd. 
Denken jullie eraan om tijdig in te schrijven? 

 

 

 

 



 10 

 Ouderraad 
Beste mama, beste papa, 
Wij, als ouderraad, zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Elk schooljaar 
stoppen er ouders omdat hun 
kind niet meer op de kleuter-
school zit. Daarom kunnen wij 
weer nieuwe krachten gebrui-
ken om ons team te komen 
versterken en zo mee te hel-
pen aan fijne activiteiten en/of 
nieuwe ideeën uit te werken.  
Heeft u interesse? Twijfel dan 
niet en meldt u aan via de web-
site van de school (link ouder-
raad). 
U wordt dan uitgenodigd  om vrijblijvend  onze eerste vergadering op 29 
september 2015 bij te wonen zodat u een idee krijgt wat de ouderraad in-
houdt en betekent voor de kleuterschool. Je bent van harte welkom! 
Ouderraad KS De Robbert. 
 
Poort Groenstraat 
Op het belsignaal is het de bedoeling dat de kleuters verzamelen bij hun 
klas. De juf die dan toezicht heeft aan de poort moet daarom ook zo snel 
mogelijk naar haar klas kunnen 
gaan zodat de kleuters daar niet 
alleen zijn. Zij moet dus de poort 
(Groenstraat) en buitendeur (Wal) 
dichtdoen om te vermijden dat er 
kleuters weglopen. Het gebeurt re-
gelmatig dat er ouders blijven wach-
ten aan het kleine poortje aan de 
Groenstraat. Wanneer ze dan zien 
dat de grote poort dicht gaat, pro-
beren ze er nog vlug door te glippen 
waardoor de poort automatisch 
terug open gaat. Als dit niet meteen 
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 door het secretariaat wordt opgemerkt blijft deze poort open staan wat ui-
teraard niet de bedoeling kan zijn.  Het gaat om de veiligheid van alle kin-
deren en daarom vragen we uitdrukkelijk om op het belsignaal te vertrekken 
zodat de grote poort ook gesloten kan worden. 
Dank je wel! 

 

Eetdag 
Op zondag 11 oktober organiseren wij onze 
jaarlijkse eetdag. Net zoals vorig jaar zal het 
een eetdag met een Italiaans tintje zijn: ‘Festa 
della pasta’ maar deze keer in buffetvorm. We 
hopen jullie daar talrijk te mogen verwelko-
men. In de volgende Robbie vertellen we wat 
we met de opbrengst gaan doen. 
 

Wijzigingen schoolbrochure 
Alle oudste kleuters van het gezin kregen een brief mee naar huis met daar-
op de wijzigingen in het schoolreglement. Onderaan deze brief is een strook-
je dat je als ouder dient te ondertekenen en mee terug naar school te geven. 
We ontvingen al heel wat briefjes terug maar er ontbreken er in bepaalde 
klassen ook nog heel wat. Mogen we vragen om dit zo snel mogelijk te doen 
zodat dit in orde is? Wanneer je het blad niet meer kan terugvinden, kan je 
op het secretariaat een nieuw afhalen. 
 

Klasuitstappen en vervoer van kleuters 

Ook dit jaar doen wij een oproep naar chauffeurs om kleuters naar bepaalde 

activiteiten te brengen. Vb. herfstwandeling, kleuters van de wijkschool naar 

het centrum brengen, bezoek ziekenhuis (5 jarigen), … We vinden het fijn 

om ook deel te kunnen nemen aan projecten of initiatieven buiten de 

school. De meeste activiteiten kunnen in de omgeving van de school georga-

niseerd worden.  

Af en toe doen we beroep om ouders of grootouders om de kleuters naar 

een bestemming te brengen. Zonder hen wordt het als school moeilijker om 

die dingen te organiseren want als je overal een bus voor moet  
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inleggen wordt het een kostelijke uitstap. Daarom dank je wel aan alle vrij-

willige ouders, grootouders, … waar we dit schooljaar weer op mogen reke-

nen. 

 

TIP 
We willen er nu nog niet te veel aan denken maar het koudere weer komt er 

stilaan ook weer aan. Misschien moet je nog op zoek naar een nieuwe muts, 

sjaal of handschoenen. Wat betreft de handschoenen willen we graag mee-

geven dat wanten voor een kleuter veel gemakkelijker 

zijn om aan te doen. Het is voor hen meestal een heel 

gepruts om de juiste vinger in het juiste gat van de 

handschoen te steken. Mooi meegenomen : wanten 

zijn voor die kleine handjes ook nog eens warmer dan 

vingerhandschoenen.  Daarom kan je, indien je nog 

nieuwe moet aankopen, hier misschien wel op letten.  

 

 

 

 


