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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  

 

Juni  2019 

 

 

 

We naderen vrijdag 28 juni… 

Einde van een mooi schooljaar… 

Begin van een welverdiende vakantie… 

Maar eerst welgemeende woorden van dank aan iedereen 

die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan een schooljaar vol 

mooie herinneringen: 

Kleuters, groot of klein: voor hun enthousiasme, spontaniteit en 

eerlijkheid. 

Collega’s: om elke dag het beste van jezelf te geven in je klas 

en het mee samen school maken. 

Mensen van het middagtoezicht die ervoor zorgen dat onze 

kleuters in een fijne en gemoedelijke sfeer tussen de middag 

kunnen blijven eten. 

Onze klusjesmannen Danny en Fons die altijd klaar staan om 

te helpen waar nodig en dankzij hun inzet ervoor zorgen dat 

onze speelplaatsen er altijd zo mooi bijliggen. 

De ouderraad die met de opbrengst van hun altijd goed geor-

ganiseerd activiteiten mooie dingen kunnen schenken aan  

onze kleuters. 

De voorleesouders voor de wekelijkse vertelmomenten waar 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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de kleuters naar uitkijken. 

Schilouders die op vrijdagmorgen klaarstonden om alle klasjes van 

fruit te voorzien. 

De mensen van de schoolraad waar we beroep op kunnen doen om 

mee te denken hoe we ons onderwijs kwaliteitsvol kunnen invullen.  

Alle ouders voor hun betrokkenheid met onze school en het vertrou-

wen dat we van jullie kregen. 

Chauffeurs waar we doorheen het schooljaar beroep mochten doen 

voor het vervoer naar activiteiten. 

Zonder al deze mensen zouden een zoveel dingen niet mogelijk zijn, 

daar zijn we ons heel goed van bewust. 

Samen school maken kan je niet alleen, daar heb je enthousiaste 

mensen voor nodig. 

Daarom een welgemeende dankjewel namens de kleuters en het he-

le team. 
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Kijkuurtje 

 

Donderdag 29 AUGUSTUS is er een kijkuurtje voor alle kleu-

ters en hun ouders. 

Tussen 18.00 u en 19.00 u worden de deuren van de nieuwe klas geo-

pend en kunnen de kleuters kennismaken met hun nieuwe juf(fen) en 

klas. Ben je benieuwd bij welke juf(fen) je kleuter op maandag 2 septem-

ber zal starten? Noteer deze datum dan in je agenda zodat je het zeker 

niet kan vergeten want er wordt geen aparte uitnodiging verstuurd.  

Enkel de nieuwe kleuters zullen hiervan een persoonlijke uitnodiging ont-

vangen. 

Vóór deze datum worden er geen klasin-

delingen bekend gemaakt.  

Indien je door omstandigheden (vakantie,

…) niet aanwezig kan zijn op het kijkuurtje, 

kan je vanaf vrijdag 30 augustus bellen 

naar het secretariaat of een mail sturen 

naar de directie. 

 

Infoavonden september 

Jaarlijks organiseren wij bij de start van het nieuwe schooljaar een info-

avond in de klas voor alle ouders. Hier wordt de klaswerking en regels 

en afspraken toegelicht. 

Je leert de klasjuf en de andere ouders kennen. 

We zijn van mening dat o.a. goede informatie en afspraken ervoor kun-

nen zorgen dat een schooljaar vlot kan verlopen. Van duidelijke commu-

nicatie plukt iedereen de vruchten; zowel de kleuters, de ouders als de 

klasjuf. Daarom vinden we het belangrijk dat de ouders aanwezig zijn. 
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De uitnodiging hiervan ontvang je tijdens 

het kijkuurtje maar we geven nu reeds de 

data door: 

donderdag 5 september: 2,5-3 jarigen 

(instapklas en eerste kleuterklas) 

maandag 9 september: 5 jarigen 

(derde kleuterklas) 

woensdag 11 september: 4 jarigen (tweede kleuterklas) 

 

Openingsuren secretariaat 

Het secretariaat is geopend tot en met 

woensdag 3 juli en vanaf maandag 26 

augustus in de voormiddag. 
Voor dringende zaken kan u tijdens de 
vakantie de directie steeds bereiken via 
het contactformulier op de website of via 
directie@derobbertkleuter.be 

Lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen schooljaar 

2019-2020 

Vrijdag 4 oktober 2019:  

pedagogische studiedag 

Vrijdag 6 december 2019:  

lokale verlofdag 

Woensdag 22 januari 2020:  

pedagogische studiedag 

Maandag 3 februari 2020:  

lokale verlofdag 
 

 

mailto:directie@derobbertkleuter.be
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Klasindelingen 

Terwijl we dit schooljaar afsluiten zijn we ook al volop bezig met de 

planning en voorbereiding van volgend schooljaar. Daar horen ook de 

klasindelingen bij. Tijdens de maand juni had elke klasleerkracht een 

overleg met juf Jeanne, onze zorgcoördinator. Samen probeerden ze, 

rekening houdend met verschillende factoren, zo evenwichtig mogelijke 

klasgroepen samen te stellen. 

We baseren ons hierbij op dingen die wij op school zien en de informa-

tie die wij hebben. We weten dat dit niet altijd overeenkomt met hoe ou-

ders het zien. Toch durven we zeggen dat wat we doen altijd in het be-

lang van het kind is. Daarom vragen we ook om begrip voor de keuzes 

die wij maken. 

Tijdens het kijkuurtje op 29 augustus zullen de definitieve klaslijsten uit-

hangen. Momenteel liggen er voorstellen op tafel die, zoals de ervaring 

ons leert, nog kunnen veranderen in de loop van de grote vakantie door 

o.a. nieuwe inschrijvingen. 

Eind augustus wordt de definitieve knoop doorgehakt en verneem je 

tijdens 

het kijkuurtje bij welke juf en klasgenootjes je kleuter volgend schooljaar 

zal doorbrengen. 
 

Overgangsgesprekken 

Vóór het kijkuurtje organiseren we overgangsgesprekken tussen de juf

(fen) waar je kleuter het voorbije schooljaar heeft gezeten en de juf(fen) 

waar je kleuter op 2 september start. 

We vinden het belangrijk om bepaalde informatie tijdig door te geven 

aan de nieuwe juf. 
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 Chauffeurspool 

We hebben de chauffeurspool dit schooljaar voor de eerste keer in het 

leven geroepen omdat het soms niet evident is om ouders/grootouders 

te vinden die tijd hebben om de kleuters naar een bepaalde activiteit te 

brengen (beekonderzoek, bodemonderzoek, herfstwandeling, boerde-

rijbezoek, schoolreis,...). Als school vinden wij het belangrijk om deze 

activiteiten te blijven organiseren omdat 

leren niet alleen binnen de 4 schoolmu-

ren gebeurt. 

Dit schooljaar hebben we hier een paar 

keer beroep op kunnen doen. 

Daarom dat we de chauffeurspool ook 

volgend schooljaar opnieuw willen op-

stellen. 

Omdat de situatie soms veranderd is (ouders die geen kleuter meer 

hebben op school, andere werktijden hebben,...) kunnen we de be-

staande lijst niet opnieuw gebruiken. 

Daarom zullen we een nieuwe oproep doen in september.  

 

Kleuteruitspraak: 

Juf Caroline vroeg aan Logan of hij ook bij de stomerij woont. 

Logan antwoordt daarop:”Nee juf, ik woon naast mijn buurman”. 

 

Bradley (juf Marie-Josée/Linda) vertelt: “We krijgen thuis een ijsmachi-

ne”. 

De juf vraagt of mama die in een winkel gaat kopen. Bradley ant-

woordt: “Nee, de postbode komt die brengen…” 

 

Fleur (juf Josee) had sandalen aan en het was ‘s morgens nog vrij 

koud. 
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 De juf vroeg:”Heb je geen koude tenen Fleur?”  Waarop Fleur ant-

woordde: “Nee, ik heb nagellak”. 

 

Dankwoordje Sint Vincentius 

Vastenactie De Robbert Kleuterschool 

Enkele weken geleden hadden enkele vrijwilligers van de St. Vin-

centiusvereniging aan de 

hand van een toneelstukje op kleuterniveau hun werking uitgelegd. 

De kleuters waren danig 

onder de indruk en toen er hen ge-

vraagd werd om mee te helpen, be-

gonnen zij er enthousiast aan. Ze 

hielpen thuis en bij de grootouders 

met stofzuigen, tafel dekken en nog 

meer kleine werkjes. Hiervoor ontvin-

gen ze centjes, die ze graag doorga-

ven aan hen die het minder goed 

hebben. Het was het mooie bedrag 

van 956,33€ dat ze mochten over-

handigen en het komt zeker goed 

terecht! 

Een dikke proficiat aan alle kleuters en een hartelijke dank aan de 

directie en leerkrachten. 

Namens Sint Vincentius 

 

Afscheid Fons 

Na 18 jaren trouwe dienst heeft Fons te kennen gegeven dat hij 

vanaf september een nieuwe uitdaging wil aangaan met de volks-

tuintjes van de stad Hamont-Achel. 

 



 8 

 Voor al die jaren dat wij op hem konden rekenen voor allerhande 

klusjes, het onderhoud van onze speelplaatsen en moestuinen, het 

zorgen voor de dieren,... willen we hem oprecht bedanken.  

We zullen hem met de kleuters op gepaste manier bedanken tijdens 

de gezamenlijke afsluiting want dat heeft hij dubbel en dik verdiend.  

Fons, het ga je goed. Succes met je nieuwe project en hopelijk spring 

je af en toe nog eens een keertje binnen voor een kopje koffie en iets 

lekkers. 

 

We gaan op zoek naar iemand die Danny (onze andere klusjesman) 

wil komen helpen. 

 

Gezamenlijke afsluiting schooljaar 

Omdat het ons vorig jaar zo goed bevallen is, sluiten wij ook dit jaar 

samen het schooljaar af met alle kleuters en juffen (wijkschool en 

centrum). 

Gedurende de voormiddag zullen er allerlei activiteiten op de speel-

plaats plaatsvinden. 

Het springkasteel is gesponsord door onze ouderraad: DANKJEWEL! 

 

Drank tijdens het middagtoezicht 

Vanaf volgend schooljaar (september 2019) zal er op school geen 

melk of choco meer aangeboden worden. De kleuters brengen een 

eigen drankje mee (zie gezondheidsbeleid) of krijgen water. Bij de 

jongste kleuters adviseren we een drinkbeker omdat veel kleuters 

een brikje niet leeg drinken. Op die manier moet er veel weggegooid 

worden en dat vinden we jammer. Dit werd besproken op de ouder-

raad en schoolraad. 
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 Stand van zaken vergroeningsdossier speelplaats  

Waar we in de vorige Robbie nog vertel-

den dat we in spanning aan het wachten 

waren of ons dossier zou goedgekeurd 

worden door de provincie, kunnen we nu 

met trots vertellen dat beide dossiers (Wal 

en Vloedstraat) werden goedgekeurd voor telkens een bedrag van 

24.000€. Uiteraard zijn we hier heel blij mee. 

Daarnaast krijgen we via Cera ook nog een subsidie van 1500€ en 

ook de ouderraad wil ons een financieel steuntje in de rug geven. 

Begin juli zal de eerste stap in het project gezet worden en zullen de 

graafwerken starten. 

In het najaar zullen we een ‘werkdag’ organiseren voor bereidwillige 

ouders, grootouders,... die een handje willen toe-

steken bij de aanplanting. Hierover later meer.  

We krijgen 2 jaar de tijd om ons project uit te voe-

ren. 

Samen met verschillende participanten gaan we 

aan de slag om ons doel: ‘een uitdagende en leer-

rijke speelplaats’ te verwezenlijken. 

 

Zonnebloemactie MOS (milieuzorg op school) 

Ook dit schooljaar kregen de kleuters de kans om mee te doen met de 

zonnebloemwedstrijd. 

Er werden heel wat meetkaarten terug binnengebracht. Deze kleuters 

kregen allemaal een zonnebloemdiploma. 

 

Een aantal zonnebloemen haalden de eindmeet niet zoals we lazen 

op de meetkaart: 
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“Helaas is de zonnebloem tijdens de storm van 4 mei weggevlogen” 

 

“Is helemaal verschrompeld…” 

Uiteindelijk zijn er 2 winnaars uit de bus gekomen: 

voor de wijkschool: Mathias Steensels 1.48 m 

voor het centrum: Neal Nassereddine 1.55 m 

 

Het MOS-team (juf Anita en 

juf Ine) brachten de winnaars 

een bezoekje en overhandig-

den hen een kleine attentie. 

Foto kan je terugvinden op de 

website. 

 

De zonnebloemen kunnen 

nog meedingen naar de volgende wedstrijd van de Landelijke Gilde in 

september. Hier gaat het om de zonnebloem met de grootste diame-

ter. 

Tip 

In de grote vakantie worden er in verschillende winkels turnpantoffels 

voor het nieuwe schooljaar verkocht. Wanneer je van plan bent om 

nieuwe turnpantoffels aan te kopen zouden we willen vragen om deze 

niet te groot te kopen want er is niets zo vervelend als een turnpantof-

fel die de hele tijd uitvalt. 
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Vieren van vakantie-jarigen 

Kleuters die in juli en augustus verja-

ren worden ook gevierd op school. 

Zij hangen op de verjaardagskalender 

en kijken hier net zoals andere kleuters 

naar uit. 

We vieren hen in juni zodat zij ook hun 

kroon hebben als ze in de vakantie ja-

rig zijn. 

Ze kunnen dit dan ook vieren met de 

vriendjes van de klas. Als we dit in 

september zouden vieren (nieuwe klas, nieuwe vriendjes) lijkt het ons 

voor de kleuter minder fijn om dit te doen. 

We hebben de voor-en nadelen besproken op de laatste vergadering 

en zijn tot het besluit gekomen om het te behouden zoals we dit al ja-

ren doen. 

 

Schoolrekening 

Deze week gingen de laatste schoolrekeningen van dit schooljaar mee 

naar huis. 

Elk jaar in september stellen we vast dat sommige ouders dit vergeten 

te betalen in de drukte van de vakantieperiode. Daarom willen we hier 

tijdig de aandacht voor vragen om de betalingstermijn van 3 weken te 

respecteren. 

Indien je nog een herinnering heeft gekregen van een andere open-

staande factuur willen we vragen ook dit in orde te maken tijdens de 

vakantie. 

Dank je wel voor het begrip. 
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Foto’s op de website 

Eind augustus worden alle foto’s van het voorbije schooljaar verwij-

derd van de website. 

Hierdoor kan er plaats gemaakt worden voor nieuwe foto’s van het 

schooljaar 2019-2020. 

Indien je graag foto’s wil afdrukken of opslaan, gelieve hiermee reke-

ning te houden. 

 

Bevraging ouders 5 jarigen 

Samen met de uitnodiging van de diploma-uitreiking, kregen de ou-

ders van de oudste kleuters een korte (anonieme) bevraging mee naar 

huis. 

De vragen die we stelden waren: 

Wat zijn positieve, sterke punten van onze kleuterschool, dingen waar-

van je zegt: 

“Doe zo verder” 

Wat kan de school volgens jullie nog verbeteren, waar kunnen we nog 

verder in groeien? 

 

1/3 van de bevraging werd ons terugbezorgd. Dank je wel hiervoor. 

We kregen fijne feedback die met het hele team gedeeld werd tijdens 

de laatste personeelsvergadering. 

Te veel om hier allemaal op te noemen maar een aantal dingen die 

regelmatig terugkwamen waren vb betrokkenheid, communicatie, fijne 

activiteiten, vernieuwing, persoonlijk contact, positieve en warme 

sfeer,... bij positieve punten. 

Fijn om te horen dat we als school en als team goed bezig zijn. 
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Groeikansen zijn er vb aantal kleuters in instapklas beperken, aantal 

oudercontacten, verkeersveiligheid, nog meer buitenactiviteiten, Rob-

bie eventueel via email, website nog meer bekend maken,... 

Ouders die graag de volledige feedback willen lezen, kunnen deze 

komen inkijken bij de directie. 

We zijn van plan deze bevraging jaarlijks te herhalen bij de oudste 

kleuters. 

Ouders van de andere kleuters die graag feedback, tips, ideeën,... 

hebben hoeven hiermee niet te wachten maar kunnen dit steeds via 

de ideeënbussen aan ons bezorgen. 

 

Diploma-uitreiking 

Al vele jaren krijgen de oudste kleuters een kleuterdiploma. 

Tot vorig jaar deden wij dit op 

school zonder de ouders. Op het 

einde van het schooljaar gaf een 

ouder te kennen dat ze het jam-

mer vond dat je als ouders hier 

niet bij betrokken werd omdat er 

een periode wordt afgesloten. 

Dat heeft ons aan het denken gezet en daarom hebben we ervoor ge-

kozen om het dit jaar anders te doen. En we denken dat we hier wel in 

geslaagd zijn. Op dinsdag 25 juni werden de oudste kleuters samen 

met het gezin uitgenodigd in de Walburg om hun kleutertijd op een 

feestelijke manier af te sluiten. 
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Afscheid 5 jarige kleuters 

We nemen afscheid van onze kleuters van de laatste kleuterklas. 

We hebben hen heel veel ervaringen, speel- en leerkansen op laten 

doen zodat ze nu klaar zijn om in het eerste leerjaar te starten. 

Doorheen het hele schooljaar werden ze stilaan voorbereid op de toch 

wel grote stap in hun nog jonge leventje. Het zorgeloos spelend leren 

op school is nu voorbij maar er komen weer een heleboel nieuwe kan-

sen en uitdagingen op hun pad. 

We wensen hen daar alle succes bij toe. 

 

Lieve kleuter, 

Je kwam onze school binnen als een kleine ukkepuk 

nu ga je hier buiten, een stuk zekerder van je stuk. 

Je hebt hier naar hartenlust kunnen spelen en leren 

en nu mag je het in de lagere school gaan proberen. 

Je bent er klaar voor, we laten je los, het is tijd om te gaan 

vanaf nu kan je weer een beetje verder op eigen benen staan.  

Het ga je goed en je moet weten 

dat we jou niet snel zullen vergeten. 

 

Beste mama en papa, 

misschien neem je samen met je kleuter afscheid van onze kleuter-

school, 

misschien zien we je nog terug. 

We hopen dat ook jullie met een goed gevoel op deze kleuterperiode 

kunnen terugkijken. 

Je ‘grote’ kleuter wordt nu een ‘kleine’ leerling in de lagere school. 

Het wordt weer een beetje meer loslaten, wat niet altijd gemakkelijk 

zal zijn. 



 15 

 
Weet dat ze in de lagere school ook klaarstaan om, samen met jullie, 

je kind op de best mogelijke manier te begeleiden. 

We willen jullie graag bedanken voor de fijne samenwerking en het 

vertrouwen dat we van jullie kregen. 

 

Heidi Cox 
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