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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 2016 

 

 

 

In augustus begint het al weer te kriebelen; het nieuwe 
schooljaar komt eraan.  
Welke kleuters zullen er met het kijkuurtje voor mijn  
klasdeur staan?  
Kriebels, gezonde spanning en heel veel zin. 
We vliegen er met z’n allen weer in. 
 
Intussen is ‘het nieuwe’ er al een beetje af. 
Iedereen heeft zijn plekje gevonden in de klas. 
Nieuwe klas, nieuwe juf, nieuwe vriendjes, we ontdekken 
het allemaal.  
De kleuters komen terug uit school, elk met hun eigen  
verhaal. 
 
We maken er samen weer een tof en boeiend schooljaar 
van. Je zal soms versteld staan van wat je kleuter al  
allemaal kan. We hopen alle  
kleuters op vele manieren te 
kunnen boeien en willen  
iedereen op zijn eigen tempo 
verder laten groeien. 
 
Heidi Cox 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Wijzigingen in het leerkrachtenteam 
 
Wanneer in juni de klasindelingen gemaakt worden, wordt ook het 
personeelsplaatje besproken.  
Dit schooljaar zijn er een aantal wijzigingen: 
Juf Caroline, die vorig jaar samen met juf Katelijn bij de jongste 
kleuters in de wijkschool stond, heeft nu een eigen klas 5 jarigen 
in het centrum. 
Zij wordt in de wijkschool vervangen door juf Marieke Steensels. 
Juf Marieke werkte de voorbije jaren in Achel maar vervoegt nu 
ons kleuterteam.  
Juf Ine (oudste kleuters wijkschool) werd in de grote vakantie 
mama van een zoontje Loewe. Zij geniet momenteel van haar be-
vallingsverlof en wordt vervangen door juf Elke Van Lit. 
In het centrum gaat juf Christa dit schooljaar brede basiszorg 
doen in alle klassen waardoor er voor juf Laura een plekje vrij 
kwam bij de oudste kleuters. 
 
Kleuteraantallen en extra klas 
 
Dit schooljaar zijn we op 1 september gestart met 12 klassen. De 
voorbije jaren waren dit er 11. 
In totaal hebben we momenteel 229 kleuters waarvan 175 in het 
centrum en 54 in de wijkschool. 
Na de herfstvakantie start er in het centrum een instapklas 2,5 
jarige kleuters. Op dit moment zijn er 8 kleuters ingeschreven. 
Juf Inge zal deze klas voor haar rekening nemen. 
Alle kleuters die na de herfstvakantie naar school komen zullen in 
dit klasje starten. 
Dat betekent dat er bij juf Josee voorlopig geen nieuwe kleuters 
instappen. 
Bij juf Katelijn en juf Marieke zullen er 2 nieuwe kleuters  
instappen. 
 
Op onze website, bij ‘wie is wie?’ kan je de volledige  
personeelsinvulling terugvinden. 
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OVERZICHT VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2016-2017 

 Lokale verlofdag : vrijdag 7 oktober 2016 

 Herfstvakantie : maandag 31 oktober 2016 t.e.m. zondag  
      6 november 2016 

 Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2016 

 Pedagogische studiedag : woensdag 16 november 2016 

 Lokale verlofdag : dinsdag 6 december 2016 

 Kerstvakantie : maandag 26 december 2016 t.e.m. zondag  
      8 januari 2017 

 Pedagogische studiedag : vrijdag 3 februari 2017 

 Krokusvakantie : maandag 27 februari 2017 t.e.m. zondag  
      5 maart 2017 

 Paasvakantie : maandag 3 april 2017 t.e.m. maandag  
      17 april 2017 (paasmaandag) 

 Dag van de arbeid : 1 mei 2017 

 Hemelvaartsdag : donderdag 25 mei 2017 

 Brugdag : vrijdag 26 mei 2017 

 Pinkstermaandag : 5 juni 2017 

 Laatste schooldag : 30 juni 2017 (namiddag vrij) 
 
Stratenloop 
 
Ook dit jaar was onze school 
goed vertegenwoordigd op de 
stratenloop van zondag 4 
september. 
We willen alle kleuters die 
hebben deelgenomen 
 proficiat wensen met hun 
sportieve prestatie. 
Een extra vermelding voor 
diegenen die een plekje op 
het podium wisten te  
bemachtigen: 
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 Louis Belien, Amadou Diallo, Lenne Huls, Alexander Verheijden, 
Sem Verhoeven, Rhube Leduc, Jayden Ghoos, Chelsey Hofman, 
Loes Verhees en Lieke Boelens  
 
 
Kleuteruitspraken 
 
Vince (juf Marianne) merkt op dat Aya er deze keer niet bij is bij 
het fietsen op de speelplaats. 
Liz antwoordt hierop: “Misschien heeft die een baby gekregen?” 
 
“Ben je moe meisje?” “Nee, ik ben Lotte”. (juf Josee) 
 
Naomi (juf Els) zegt tegen juf Anita: “Jij hebt je haren  
verwisseld”. 
(zou het kunnen dat ze een andere haarkleur bedoelt?) 
 
Ties (juf Heidi) vond het te warm en zei: “Ik smelt me te pletter”. 
Amber (juf Heidi) moest veel snuiten en zei: “Mijn neusje is in de 
war”. 
Emm (juf Heidi) zei dat ze ging leren zwemmen zonder zijbandjes. 
(dit was toevallig in de fietsweek…) 
 
Voorlezen in de kleuterklas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlezen is gezellig, een gezamenlijk leesplezier brengt rust in 
de groep. En dat niet alleen, voorlezen is heel belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen. Zo prikkelt het bijvoorbeeld de 
fantasie en het ontwikkelt hun taalgevoel. 
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 Even voorstellen: ik ben Wim de Waal (opa van 5 kleinkinderen, 
waarvan Sofia,  nog een kleuter in kleuterschool de Robbert), ik lees 
in kleuterschool de Robbert  al ongeveer 10 jaar voor.  Aanvankelijk 
bij een andere juf en nu al jaren in de wijkschool bij juf Marie-
Josee en juf Linda (3-4 jr. kleuters). Ik kom wekelijks op een vaste 
dag en tijdstip bij de kleuters. De juf kiest een boek in het thema 
van de week. Ik zorg ervoor dat de kleuters de prenten van het 
boek goed kunnen zien en betrek ze bij het verhaal, stel vragen en 
laat ze dingen aanwijzen en vertellen ... 
Ik geniet er enorm van en kijk iedere week uit naar het voorleesmo-
mentje. Is het soms moeilijk om de aandacht van de kleuters te 
krijgen, dan vertel ik zelf iets zonder boek of speel een spelletje 
met de kleuters. De kleuters kijken er ook naar uit en ze herkennen 
me, vaak als ik in een winkel loop of in het centrum van Hamont  of 
Budel, hoor ik het geroep van een kleuter "opa Wim", dat doet me 
deugd. Dus ouders, grootouders, ... voorlezen is een leuke bezigheid, 
het maakt je blij en gelukkig, dus een reden om dit ook te doen. 
En voorlezen doet lezen. Het heeft een voorbeeldfunctie. Het daagt 
uit om zelf te gaan lezen. En daarmee wordt de leesontwikkeling van 
kinderen dus optimaal gestimuleerd. 
Wim de Waal 
Momenteel hebben we voor 3 klassen nog geen voorleesouder ge-
vonden. 
Moest je interesse hebben, mag je altijd langskomen voor meer 
info. 
 
Medisch onderzoek CLB 
 
De overheid heeft beslist dat vanaf september 2016 de standaard 
gehoor door de CLB’s geïmplementeerd moet worden. Hierin staat 
de manier beschreven waarop de centra voor 
leerlingenbegeleiding gehoorproblemen bij  
kinderen en jongeren vroegtijdig kunnen  
opsporen. De standaard legt de criteria en de 
randvoorwaarden vast. 

Dit heeft een impact op de consulten zoals die 
beschreven staan in de bijzondere bepalingen. 
Met dit addendum worden de wijzigingen  
omschreven.  
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Kleuters 

Er is geen systematisch gehooronderzoek meer voorzien 
voor de kleuters (dus dit item wordt dan ook geschrapt in 
het consult van de tweede kleuters).  
In de plaats hiervan komt een gerichte screening op basis 
van risicofactoren. 

 
Wat doet het CLB ?  
Het CLB gaat bij de eerste kleuters na of er risicofactoren 
aanwezig zijn. Indien ja, dan worden die ouders gecontac-
teerd en wordt er een gehoortest aangeboden. Ouders zijn 
vrij om op dit aanbod in te gaan. Deze gehoortest gebeurt 
op het CLB.  

 
Wat doet de school? 
Kleuters waarbij de school zich zorgen maakt rond het ge-
hoor kunnen nog altijd aangemeld worden bij het CLB. De 
medewerkers gaan dan na welke stappen ondernomen moe-
ten worden. 

 
KIDS- ID 
 
Onze 5 jarige kleuters gaan op het einde van het schooljaar op 
schoolreis naar de Hooiberg in Bladel. Kleuters met de Belgische 
nationaliteit hebben hiervoor een KIDS-ID nodig. 
Daarom dat we op de website van de gemeente volgende informatie 
hieromtrent hebben opgezocht voor diegenen die dit nog niet  
hebben: 
Kleuters met een Nederlandse nationaliteit en in België wonen  
hebben een Nederlands paspoort nodig voor de uitstappen naar het 
buitenland. 
 
De kids-ID is een elektronisch 
identiteitsdocument voor  
Belgische kinderen van 0 tot 12 
jaar. De kids-ID is verplicht 
voor reizen naar het buitenland, 
ook indien je de grens over-
steekt naar Nederland. De kaart 
is geldig in de meeste Europese 
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landen en in sommige landen daarbuiten. Of je reisbestemming 
al dan niet de kids-ID accepteert, kan je controleren op de 
website www.diplomatie.be of via de diplomatieke post van je 
land van bestemming. 

De kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een  
identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst  
Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in 
noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch 
contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden,  
buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert. 

Een kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De kids-ID blijft geldig tot 
de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden. 
Voorwaarden 

Als je een kids-ID wil aanvragen, moet je het ouderlijk gezag 
hebben over het kind. 
Hoe aanvragen 

De kids-ID vraag je aan bij de dienst burgerzaken in het  
stadhuis. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. 

Het aanmaken van de kids-ID duurt 3 à 4 weken. In drukke  
periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de kids-ID dus  
tijdig aan. 
Kostprijs 

€ 7,00 
Wat meebrengen 

Indien van toepassing een bewijs van aangifte van verlies,  
diefstal of vernietiging van een identiteits- of vreemdelingen-
kaart (bijlage 12) dat je bij de politie krijgt wanneer je aangifte 
doet; 
de elektronische identiteitskaart van de ouder die de kids-ID 
aanvraagt; 
eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder 
of voogd is; 
een recente, scherpe kleurenpasfoto van het kind. 
 
 
 
 
 

http://www.diplomatie.be/
http://www.halloouders.be/


 8 

 
 
Tips! 
Het koudere weer komt er stilaan weer aan. 
Misschien ga je dan op zoek naar een nieuwe 
sjaal, muts of handschoenen. Wat betreft de 
handschoenen willen we graag meegeven dat 
wanten voor een kleuter veel gemakkelijker 
zijn om zelf aan te kunnen doen. Het is voor 
hen vaak een heel gepruts om de juiste vinger 
in het juiste gat van de handschoen te steken en 
omdat we hen zoveel mogelijk willen stimuleren 
om zelf iets te doen, kan je hier bij aankoop  
misschien op letten. 
 
Als je dan alles goed voorziet van naam is de 
kans dat je iets terugvindt als het kwijt is veel 
groter. We zijn nog maar in het begin van het 
schooljaar en er liggen reeds verschillende spullen 
bij de gevonden voorwerpen die blijkbaar van  
niemand zijn… 
De spullen waarop een naam staat kunnen we 
snel weer aan de juf bezorgen. 
 
Tot slot willen we vragen om je kleuter warm 
genoeg te kleden bij het koudere weer. 
In de auto is het warm als je je kleuter naar 
school brengt maar de kleuters gaan ook 2 x 
per dag buiten spelen tijdens de speeltijd en 
eventueel ook tussen de middag als ze op school 
blijven eten. Wanneer ze dan warm gekleed zijn, zijn ze beter  
beschermd tegen de kou. 
 
Rode kleuterpostmapjes 
De kleuters krijgen op regelmatige tijdstippen hun kleuterpost-
mapje mee naar huis. 
Kleuters die naar de opvang gaan, nemen dit mee naar de opvang. 
Het gebeurt regelmatig dat de opvang ’s morgens kleuterpost-
mapjes meebrengt die de ouders zijn vergeten om mee te nemen. 
Gelieve dus bij het naar huis gaan altijd even op de lange witte 
kast in de gang te kijken of er niks van je kleuter op ligt zodat je 
geen belangrijke informatie mist. Dank je wel. 
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Strapdag en fietsen op de speel-
plaats 
 
In de week van 19-23 september 
mochten de kleuters samen met 
juf Anita tijdens een turnuur een 
fietsparcours afleggen op de 
speelplaats. 
Op deze manier wordt de fiets-
vaardigheid geoefend. Fijn om te 
horen van de kleuters dat er ook 
thuis extra geoefend wordt! 
Wat zijn ze trots als ze dat aan de 
juf kunnen vertellen. 
Aan de hand van de octopus leerden 
de kleuters ook een aantal verkeersregels. 
Foto’s vind je terug op www.derobbertkleuter.be 
In februari en mei staan de andere fietsweken gepland. 
We weten dat het niet altijd evident is om de fietsjes op school te 
krijgen maar we merken dat de inspanning loont dus dank je wel 
daarvoor. 
 
Nieuws van de ouderraad 
 
Het nieuwe schooljaar is al weer in volle gang. Afgelopen dinsdag 
was onze eerste vergadering. We hebben drie nieuwe leden in de 
ouderraad, Truus, Lotte en Anke. Dames, van harte welkom in ons 
team.  We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, je kunt je  
aanmelden bij één van de leden of via de website op het tabblad 
ouders. 

Als jullie tips hebben, kunnen jullie die in de ideeënbussen van 
school steken. 

Op 25 november is de lichtjestocht met als thema Sinterklaas. We 
komen samen in het Chiromeisjes heem in de Molenstraat,  achter 
de Time-out. We beginnen om 18.00 uur met de eerste groep.  
Verdere info volgt nog via de kleuterpostmap van je kleuter. 

http://www.derobbertkleuter.be
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 De kienavond zal plaatsvinden op 24 
maart 2017. 

Zet het alvast op de kalender! 

We willen nog graag een oproep doen 
voor hulp op de dag van de activiteit en 
het op en afbouwen daarvan. Deze 
 hulpbriefjes ontvangen jullie ter zijner 
tijd in het kleuterpostmapje van jullie 
kleuter. 
Vele handen maken licht werk.  

Chantal Nieuwendaal 

 

Pastoraal jaarthema 

Omdat het bisdom ook dit 
jaar weer voor een jaarthema 
koos dat inhoudelijk te moei-
lijk was voor kleuters, kozen 
wij als school een ander the-
ma, namelijk “De zaaier”. 

De parabel van de zaaier is het uit-
gangspunt om de verbondenheid met 
natuur en cultuur uit te werken. Zaaien 
vraagt zorg en aandacht: goede aarde, 
voldoende licht en water… Maar zaaien 
vraagt ook vertrouwen en geloof dat 
het werk van de zaaier vrucht zal  
dragen. Verschillende werkvormen  
stimuleren de kleuters om de symbolen 
in de parabel te verkennen. Een lied dat 
we gaan aanleren en een ritueel bieden 
kansen om het beeld van ‘goede aarde’ 
zijn te verankeren. Samen met de  



 11 

 kleuters gaan we op zoek naar hoe mensen ‘goede aarde’ kunnen 
zijn voor elkaar. Ze worden ervan bewust dat mensen groeien door 
hen te bevestigen, hen positief te benaderen. 

Maandelijks wordt er in de verschillende klassen een activiteit  
gepland rond deze parabel. 

Ook onze startviering stond in het teken van dit verhaal.  
Meneer de Deken had zich verkleed als zaaier en vertelde in eigen 
woorden het verhaal aan de kleuters. 

Robbie 
 
Alle ouders kregen een briefje waarop ze konden aanduiden of ze 
dit schooljaar nog een papieren versie van de Robbie willen  
ontvangen of deze lezen op de website. 
Hiermee willen we als MOS school weer ons steentje extra  
bijdragen aan het milieu. 
Wanneer er een nieuwe Robbie beschikbaar is zal dit kenbaar  
gemaakt worden zodat je als ouder weet wanneer je op onze  
website (onder nieuwsbrief) de laatste versie kan terugvinden. 
Er zijn nog enkele ouders die een papieren versie willen ontvangen, 
deze wordt zoals gewoonlijk  via je kleuter meegegeven. 
 
Stagaires 
 
Elk schooljaar krijgen we aanvragen 
van studenten in opleiding om op onze 
kleuterschool stage te mogen doen. 
We gaan hier in de mate van het  
mogelijke graag op in. 
Dit schooljaar zijn dat juf Annelien 
(bij juf Daisy), juf Anne (bij juf Els), meester Jens (bij juf Laura) 
en juf Eef (bij juf Rina). 
Verder hebben we ook 2 stagaires kinderverzorging: juf Lotten 
(bij juf Katelijn/Marieke) en juf Valeria (bij juf Josee). 
De periodes wanneer ze stage doen verneem je via de weekbrief 
van je kleuter. 
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 Observeren 
 
De hele dag door is de juf aan het observeren in de klas; bij  
kringmomenten, geleide activiteiten, het vrij spel, op de  
speelplaats,… 
Dit doen we om een zo breed mogelijk beeld van de kleuter te  
krijgen zodat we hem/haar ook optimale groeikansen kunnen  
bieden. 
Ook juf Anita doet dit in de turnzaal.  
In de maand oktober zal de klasjuf tijdens 1 turnles ook mee gaan 
observeren in de turnzaal. 
Deze, en de bevindingen van juf Anita, worden dan tijdens een 
overlegmoment tussen beide juffen besproken. 
Ook zal er deze maand weer gestart worden met schrijfdans. Juf 
Anita en juf Jeanne geven de introductie en de klasjuf komt op 
dat moment observeren. 
 
MOS 
 
Sorteren en recycleren 
Wij dragen graag een steentje bij tot het verminderen van de af-
valberg. Daarom vragen wij om koeken in koekendoosjes 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 over-
blijven op school worden meegebracht, gaan mee terug naar huis. 
Op school leren we de kleuters ook sorteren; papier gaat in de  
papierbak, plastiek in de emmer, fruitafval in de fruitemmer en de 
rest bij het restafval. 
 
Inzamelen gebruikte batterijen 
Wij zamelen ook gebruikte batterijen in. Deze 
worden op regelmatige tijdstippen opgehaald door 
de firma  
BEBAT. Als school krijgen we hiervoor punten 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). 
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Sinds dit schooljaar zamelen we geen lege inktpatronen en  
cartridges meer in. 
 
Klastaak 
 
Elke week is een klas aan de beurt voor de orde van de speelplaats, 
het ledigen van de fruitemmer en water geven in de moestuin. Op 
die manier leren we de kleuters mee zorg dragen voor iets. 
 
Groene vlag 
 
Dankzij de inzet van onze MOS werkgroep en de medewerking van 
alle juffen, kleuters en ouders, behaalde onze kleuterschool vorig 
schooljaar de groene vlag! 
Het stopt hier uiteraard niet want het is de bedoeling dat we de 
weg die we ingeslagen zijn ook verder zetten.  
Daarom zullen de verschillende thema’s binnen 
MOS (milieuzorg op school) regelmatig in de  
kijker gezet worden: zie  
 
Nieuwe vrijwilliger 
 
Vanaf september krijgt onze klusjesman Fons op 
vrijdagvoormiddag hulp van Danny. 
Onze speelplaatsen zullen er nog beter bij  
liggen dan al het geval was en ook de verschil-
lende klusjes in de klas zullen nog sneller opgeknapt worden. 
Welkom Danny! 
 
Komende activiteiten 
 
7 oktober: lokale verlofdag 
9 oktober: eetdag 
9-16 oktober: week van het bos 
24 oktober: kijkuurtje voor de nieuwe instappers na herfst 
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Herfstwandeling 
 
Kan je leren over de herfst en het bos zonder het van dichtbij  
ervaren te hebben? 
Wij denken van niet en daarom trekken we er met alle kleuters, 
van klein tot groot op uit om op hun eigen tempo en niveau het bos 
ter verkennen in al zijn kleuren en geuren. 
 
6 oktober: Juf Katelijn/Marieke 
10 oktober: Juf Josee 
14 oktober: Juf Lieve, juf Daisy 
                   Juf Caroline, juf Laura, juf Rina en juf Elke (volledige          
                                                                                          dag) 
17 oktober: Juf Heidi, juf Els en juf Marianne 
19 oktober: Juf Marie-Josée/Linda 
 
We duimen voor mooi herfstweer zodat er niks uitgesteld/
afgesteld moet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasuitstappen en vervoer van kleuters 
 
Regelmatig doen wij beroep op vrijwillige ouders/grootouders om 
onze kleuters naar bepaalde activiteiten te brengen (bos,  
boerderij, beekonderzoek,…). 
We vinden het leerrijk en fijn om ook aan activiteiten te kunnen 
deelnemen die buiten de nabije schoolomgeving liggen.  
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Dit is uiteraard niet mogelijk zonder de hulp van bereidwillige 
chauffeurs. 
Op deze manier brengt dit geen extra kosten mee want voor al de-
ze activiteiten een bus inleggen is niet betaalbaar. Dank je wel 
daarvoor! 
 
 
Schoolfeest 
 
Om de 3 jaar houden wij eraan om een groot schoolfeest te  
organiseren. 
Dit schooljaar zijn we weer van de partij om alle grootouders, op 
vrijdag 19 mei en ouders op zaterdag 20 mei te verrassen met 
een mooi optreden in de Posthoorn. 
Noteer je dit alvast in je agenda zodat je het optreden van je 
kleuter niet hoeft te missen. 
Binnenkort krijgen de grootouders reeds een eerste uitnodiging 
met daarop de datum zodat ook zij deze met stip kunnen noteren. 
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