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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  

 

December  2017 

 

 

 

Ik wens je geen overmaat aan dingen, 
ik wens je alleen 

wat de meeste mensen niet hebben. 
Ik wens je tijd,… 

tijd om te genieten en te lachen, 
tijd om na te denken, 

tijd, niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor de anderen. 

Ik wens je tijd, 
niet om te haasten en te rennen, 

maar tijd om tevreden te kunnen zijn 
en om je te verbazen. 

Ik wens je tijd om elke dag, 
elk uur 

als geluk te ervaren. 
Ik wens je tijd om te leven! 

 

Fijne feestdagen en alle goeds voor  
een gelukkig en gezond 2018! 

Heidi Cox 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleuteraantallen 
Na de kerstvakantie zullen er 20 nieuwe kleuters instappen  
waarvan 16 in het centrum en 4 in de wijkschool. 
Welkom aan:  
Ramariya, Milan, Sem, Iraz en Fati-
ma (juf Josee) 
Fleur, Neal, Nena, Nathan, Siem, 
Binta en Charlize (juf Daisy) 
Chloë, Stijn (2x) en Niene  
(juf Marieke/Katelijn) 
Talha (juf Caroline) 
Emir (juf Sarah) 

Vatan (juf Els) 
 
Kleuteruitspraken 
Juf Daisy vroeg aan Cas (juf Lieve) wat hij aan zijn wang gedaan 
had. 
Cas antwoordt daarop: “Ik ben tegen de kast gevield”. 
 
Fons (onze klusjesman) was in de klas van juf Lieve een lamp ko-
men vervangen. 
Juf Lieve en de kleuters bedankten hem daarvoor. 
Amy zegt dan: “Fonsjes zijn altijd lief hé!” 
 
Juf Marianne : “Het is koud buiten. Iedereen sjaal, muts en hand-
schoenen aan?” Waarop Damon : “Als ik koude handen krijg, ga ik 
onder het afdak.” 
 
Een brooddoos vol gezondheid 
Tijdens dit project leren 
de kleuters spelenderwijs 
een gezonde boterham 
samenstellen. Ze leren 
belangrijke voedingsgroe-
pen benoemen en afval-
verpakkingen in de juiste 
vuilnisbak te gooien. 
De kleuters maken hun 
eigen gezonde boterham 
die ze samen opeten. 
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Verloren voorwerpen 
Onze bak met gevonden voorwerpen zit intussen weer goed vol. 
Spullen voorzien van naam kunnen 
we zelf snel terug aan de betrokken 
kleuter bezorgen. 
Ben je iets kwijt? Neem dan zeker 
een kijkje in deze bak en voorzie alle 
spulletjes van naam. 
Na een tijdje worden de bruikbare 
spullen aan de Sint-Vincentius ver-
eniging bezorgd. 
Zo kunnen ze nog dienen voor kin-
deren die het ook kunnen gebruiken. 
 
Luizen op school 
Hoofdluizen, iedereen kan ze krijgen. Het zijn vervelende beestjes die 
hevige jeuk kunnen veroorzaken, maar niet altijd. Wanneer je hoofd-
luizen vaststelt, is het belangrijk om onmiddellijk een behandeling te 
starten en erover te praten, om zo verdere verspreiding zoveel moge-
lijk te vermijden. 
 
Je brengt de school op de hoogte zodat zij 
de nodige maatregelen kunnen nemen om 
verdere verspreiding te helpen voorkomen. 
Ouders krijgen via de school ook informatie 
over het opsporen en behandelen van lui-
zen. De school krijgt daarvoor deskundig 
advies van het CLB. 
 
Op de website van de school vind je onder 
links, links voor ouders, 
meer info betreffende de behandeling van 
luizen. 
 
Enkel wanneer alle ouders hier op een ge-
paste manier mee omgaan (= melden, con-
troleren en indien nodig behandelen) kun-
nen we ervoor zorgen dat het luizenpro-
bleem snel onder controle is en vermijden 
dat het zich uitbreidt over de hele klas. 
 
 
 
 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hz=1&hs=clb
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hz=1&hs=clb
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 Oproep 
 
In onze vorige nieuwsbrief en ook op de website deden we een op-
roep om je kleuter(s) warm genoeg te kleden bij kouder weer. In 
december hebben we zo al enkele dagen gehad en ook in januari/

februari kan het nog behoorlijk koud zijn. 
De kleuters brengen een groot deel van 
de dag binnen door maar tijdens de 
speeltijden en als ze op school blijven 
eten gaan ze naar buiten. 
We vinden het belangrijk dat de kleuters 
even een frisse neus kunnen gaan halen 
en als ze dan warm gekleed zijn, zijn ze 
beter beschermd tegen de kou. 
 
 

Ha for life 
Samen met onze ouderraad waren we de 
hoogste bieder op volgend veilingobject. Op 
deze manier steunen we een goed doel 
(Menno’s Droom) en kunnen we onze kleuters 
dit schooljaar een extra vertelmoment in de 
Walburg bieden. 
Dank je wel Ha For Live voor jullie actie! 
Veilingobject 33 : 
Klasbezoek Kinderboekenschrijver Stefan Boo-
nen uit Hamont. Hij 
vertelt, leest voor en 
beantwoordt  
vragen 
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Door mee te doen aan deze veiling helpen we om de droom van de 
toen 11-jarige  Menno in stand te houden en verder uit te bouwen nl 
het organiseren en ondersteunen van vakanties voor gezinnen van 
kinderen met kanker.Menno verloor op 14 jarige leeftijd  zijn strijd 
tegen kanker, zijn droom wordt nog steeds verder gezet. 
 
Schooltoelage 
 
Kom je in aanmerking? 
-je mag een aanvraag indienen voor leerlingen in een kleuterschool 
-de grootte van je gezinsinkomen be-
paalt of je in aanmerking komt voor een 
studietoelage 
-Belg zijn of al voldoende lang in België 
wonen, of je ouders werken of hebben 
gewerkt in België 
-ingeschreven zijn in een erkende 
school 
-minimum aantal dagen aanwezig zijn 
op school 
 
Hoe aanvragen? 
1 formulier per gezin 
online of via een papieren aanvraagfor-
mulier (te verkrijgen op het secretari-
aat) 
Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2017 
tot en met 1 juni 2018. 
 
Had je eerder al recht op een toelage? 
Dan start de afdeling School- en studietoelagen je dossier automa-
tisch op vanaf november. 
Je krijgt hiervan een brief om je toestemming te geven. 
 
Bedrag? 
Kleuteronderwijs 94,98€ per schooljaar 
 
Meer info? 
www.studietoelagen.be 
via het secretariaat  
via juf Jeanne (zorgcoördinator) 
 
 
 

http://www.studietoelagen.be
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Sint op school 
Wist je dat: 
-er 1 zwarte piet van het 
dak gevallen was en op een 
kruk rondliep… 
-enkele kleuters de staf van 
sinterklaas naar de turnzaal 
mochten brengen… 
-de kleuters de proeven in 
de turnzaal beter konden 
uitvoeren dan de zwarte 
pieten… 
-het hele lieve zwarte pie-
ten waren en dat er  
niemand bang was… 
-de zwarte pieten na de speeltijd bij de 5-jarigen zijn gaan strooien 
omdat ze zo lang moesten wachten (zij waren pas in de namiddag 
aan de beurt)… 
-de sint voor alle klassen ook pakjes had meegebracht… 
-het voor sommige kleuters moeilijk te begrijpen is dat deze pakjes 
voor school zijn… 
-juf Anita heel blij was met de plinten voor de turnzaal 
ze heeft deze al uitgetest bij het sintbezoek 
 
Nieuws van de ouderraad 

 
Ook de ouderraad had een verlanglijstje voor de sint. Er 
zijn 2 nieuwe plinten (springkasten) voor de turnzaal 
aangeschaft; één voor in de wijkschool en één voor in 
het centrum. Deze werden met de komst van de Sint 

officieel in gebruik genomen. We hopen dat de                         
kleuters er veel plezier aan hebben.       
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Nu de sint weer terug in Spanje is, kunnen we stilaan 
van Kerstmis dromen. De kerstbomen worden gezet en 

de lichtjes aangestoken. We genieten van de gezellige 

sfeer die Kerstmis met zich meebrengt; de magie van 
kerst hangt in de lucht, ook bij de ouderraad. De laatste 

vergaderingen van het oude jaar zijn achter de rug en we berei-

den ons voor om weer fris te starten in het nieuwe jaar. Met 
nieuwe energie maken we ons klaar om weer aan de slag te 
gaan. Die energie gaan we goed kunnen gebruiken om van onze 
familiedag op zondag 27 mei 2018 een succes te maken. 

Maar eerst nodigen we jullie uit op onze jaarlijkse kienavond die 
door zal gaan op vrijdag 16 maart 2018. Noteer deze data al in 
je agenda zodat je er zeker bij kan zijn. 
Tot slot wensen we iedereen een sprankelende Kerst en een 

spetterend Nieuwjaar toe! 
Greet van Deursen, lid ouderraad.  
 

Voorleeshalfuurtje in de bib 
Het voorleeshalfuurtje in de bib is met 
stip het leukste halfuurtje van de week. 
Tussen de boeken, in 'de grote roze zetel' 
komen de mooiste verhalen tot leven. 

Mama's, papa's, oma's of opa's kunnen in 
de leeszaal de krant of een tijdschrift le-
zen terwijl ze wachten.  
 
Elke woensdag om 13.30u. 
Let wel: tijdens de schoolvakanties is er 
geen voorleeshalfuurtje.  
Toegang is gratis. 

 
Voorleesweek op school 
Ondanks dat we zelf een heel uitgebreide kleuterbib hebben op 
school, worden er voor de voorleesweek nieuwe boeken uitge-
leend in de bibliotheek. De boeken worden geselecteerd op basis 
van de boekenlijst die wordt uitgegeven in de voorleesweek. 
Op die manier maken de kleuters kennis met andere, soms min-
der vertrouwde boeken. 
In een aantal klassen werd de voorleesweek gecombineerd met 
grootouders in de klas. 
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Er werden heel wat mooie verhalen verteld. Zowel de kleuters als 
de grootouders hebben er enorm van genoten. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kerstviering in de turnzaal 
In een sfeervol versierde turnzaal vierden 
we op donderdag 21 december samen met 
E.H Deken Thieu, kleuters en leerkrachten 
samen Kerstmis. 
Aan de hand van een powerpoint keken en 
luisterden we naar het verhaal: ‘Maria krijgt 
een kindje’. 
We zongen samen een liedje en op het einde 
van de viering werden de kaarsjes die in de 
klas geknutseld waren uitgewisseld met een 
andere klas. Dit krijgt een plaatsje in de 
godsdiensthoek in de klas. 
We wensten elkaar nog een fijn kerstfeest toe. 

 
De Robbertjes in concert 
In de wijkschool is het stilaan een tradi-
tie dat, om de 2 à 3 jaar, de kleuters sa-
men met de juffen de laatste dag voor de 
kerstvakantie de ouders uitnodigen op 
een mini-kerstconcert. 
Op vrijdag 22 december komen we sa-

men in de turnzaal.   
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Daar zingen de kleuters enkele kerstliedjes, is er een samenzang 
met de ouders en wordt het kerstverhaal uitgebeeld door enkele 

kleuters. Op deze manier sluiten we het jaar op een sfeervolle  
manier af. 
 
Rollebolle 
Reeds vele jaren nemen de oudste kleuters ( 4- 
en 5 jarigen) deel aan Rollebolle. 
Rollebolle is een bewegingslandschap dat geor-
ganiseerd wordt door SVS (stichting Vlaamse 
schoolsport). 
Deze activiteit gaat afwisselend in Achel en Ha-
mont door. 
Dit jaar zou deze activiteit doorgaan in Achel.  
We hebben ervoor gekozen om dit schooljaar niet deel te nemen. 
Deze activiteit is elk jaar hetzelfde en we sparen hier ook de hoge 
onkosten van het busvervoer mee uit. 

We kunnen een goed alternatief aanbieden want juf Anita heeft 
voor de ze kleuters een tweede sportdag uitgewerkt. Deze gaat 
door op dinsdag 23 januari in de sporthal. 
 
SCHRIJFDANS, ook dit schooljaar weer geïntegreerd in de 
turnles en de zorgwerking. 
Maar wat is schrijfdans nu precies? 
Schrijfdans is een programma, dat kinderen "leert schrijven" vanuit 
hun natuurlijke bewegingen, met hun eigen zwier en zwaai. Met 
allerlei materialen zoals, lijm, scheerschuim, badschuim, verf, 
wascokrijtjes, krijt, stiften, etc ervaren kinderen hoe ze op een ple-
zierige manier schrijf-motorische vaardigheden kunnen ontwikke-
len.  
Schrijven, schrijftekenen of – voor de allerjongsten – schrijbelen 
worden begeleid door muziek. In het speel- of turnlokaal of aan de 

tafel. In de lucht, op het bord en 
op papier. 
 Het is geschikt voor alle kinderen 
van 2,5 t/m 12 jaar, ongeacht hun 
motorische vaardigheden of ver-
standelijke vermogens. 
Schrijfdans laat kinderen voordat 
ze, om een voorbeeld te noemen, 
de letter o gaan schrijven, die o 
eerst goed voelen, horen en erva-
ren. De bewegingen worden  
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 daarom eerst geoefend in het 
groot en in de lucht. Pas daarna 
gaan we schrijbelen,  
schrijftekenen,  
en schrijven, waarbij dezelfde 
schrijfbewegingen die eerst in de 
lucht werden uitgevoerd hun spoor 
kunnen achterlaten op bord of pa-
pier of op een ander schrijfopper-
vlak. Het schrijf bewegen op mu-
ziek zorgt ervoor dat die o rond 
kan worden en kan blijven, zodat 
je hem op den duur ook kleiner 
kan maken, zonder inzet van je wil of prestatiedrang, dus zonder 
de vorm te forceren of te hard op je schrijfinstrument te drukken. 
Dan pas schrijf je de o gewoon lekker rond en gezond en is het 
jouw persoonlijke o geworden! 
Bij deze activiteiten schrijven we ook met de armen in de lucht of 
met de handen in een laagje scheerschuim. En wàt we 'schrijven' 
hoeven niet per se letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als 
lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen 
aan letters toe zijn.  
Bij het leren schrijven willen we de speelsheid en het ongedwonge-
ne van het schrijbelen en het schrijftekenen bewaren. De cijfers en 
letters komen op een gegeven moment als vanzelf uit het schrijf-
tekenen tevoorschijn. Creativiteit en zelfvertrouwen ontplooien 
hierbij snel. 
Schrijfdans beoogt tevens een verbetering van algehele lichamelijk 
en geestelijke conditie en uitblijven van frustraties en krampachtig-
heid bij het uiteindelijke schrijfproces. 
 
Komende activiteiten 
8/01 instap nieuwe kleuters en bakje troost 
10/01 infoavond voor de ouders van de nieuwe instappers na kerst 
en 1 februari 
16/01 ouderraad 
19/01 film voor alle kleuters; gesponsord door de ouderraad 
23/01 sportdag voor de 4- en 5 jarige kleuters 
29/01 kijkuurtje voor de instappers van 1 februari 
31/01 + 1/02 +6/02 en 7/02 algemene oudercontacten 
9/02 carnaval in de Posthoorn 
Krokusvakantie van zaterdag 10 tot en met zondag 18 februari 
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Sportaanbod Hamont-Achel voor kleuters 
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