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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  

 

Maart  2017 

 

 

 

Na de start van het nieuwe jaar, 
is alweer de lente daar. 

Wakker worden uit de grauwe wazigheid, 
schijnt de zon en is het zomertijd. 

Soms valt het tegen, 
en valt er zware regen. 

Die regenbuien zijn juist goed, 
omdat alles groeien moet. 

Mensen doorbreken de winter-sleur, 
en zoeken vertier buiten de deur. 
Een terras, een beetje cultuur, 
of een wandeling in de natuur. 

Wat is het toch aanlokkelijk buiten, 
het weer is zacht en de vogels fluiten. 
De bomen beginnen groen te kleuren, 

en overal zijn de lente-geuren. 
GENIET VAN DE LENTE 

Alle info op 
www.derobbertkleuter.be 
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Kleutersportdagen 
 

Op 11 en 15 maart namen al onze kleu-
ters deel aan de kleutersportdag met als 
thema: ‘Het dierenparadijs’. Ze konden 
zich volop uitleven in de verschillende 
activiteiten en opdrachten die juf Anita 
weer bedacht had. We kunnen elk jaar 
rekenen op de hulp van de leerlingen 
van het vijfde leerjaar die onze sport-
dag in goede banen helpen leiden. Zon-
der deze hulp is het organiseren van 
deze sportdag niet mogelijk. Het waren 
weer 2 sportieve en gezellige voormid-
dagen waar bewegen en genieten cen-
traal stond. De kleuters hebben ervan 
genoten; ze gingen moe maar voldaan 
weer naar huis of terug naar school. 

 
Zo beleefden de leerlingen van 5B onze sportdagen: 
Ik hielp de kleuters met de oefening. (Anouk) 
We moesten bij de knuffels zitten en we moesten die veilig naar de 
overkant brengen zonder getikt te worden. (Dave) 
Ik leerde Liam mijn naam. (Siebe) 
Deze dag was geweldig omdat ze goed luisterden. (Charlotte) 
Ik deed alsof de kleuters supervoetballers waren. (Daan) 
Siebe en ik werden dikke vrienden met Liam! (Daan) 
Ik vond het heel leuk, super, 
fantastisch en heel vermoeiend 
want de kleinste kleutertjes lie-
pen alle kanten op. (Amy) 
We moesten de kleuters bij el-
kaar houden. Pfffft, vermoeiend! 
(Daan) 
Deze dag was boeiend om de 
kinderen te zien sporten en te 
kijken wat ze al konden. 
(Chayenna) 
Ik danste erop los. (Luuk) 
Ik vond de kleutersportdag niet 
zo leuk omdat de kinderen de 
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hele tijd wegliepen, sommigen niks deden en je moest 14 keer dezelfde 
oefening uitleggen. (Fenne) 
Ik had mezelf geschminkt. (Maja) 
Van proef naar proef gaan met de 
kleinste kleuters was heel erg ver-
moeiend. (Dave) 
Ik begeleidde de kleuters telkens 
naar een volgende oefening. (Jesse) 
De leukste proef was met Nijntje. 
(Daan) 
Ik stond bij de stand van Boots en dat vonden de kleuters leuk. 
(Chayenna) 
We hebben lieve kindjes gehad. (Sien) 
De kleutersportdag was heel boeiend want nu weet ik wat ik moet doen 
als er iets is met een kleuter. (Luuk) 
Ik vond de kleutersportdag grappig omdat ze niet goed luisterden. 
(Elian) 
De kleuters eten en drinken geven. (Chayenna) 
Deze dag was fantastisch omdat de kindjes vrolijk en lief waren. (Jinte) 
Ik heb achteraf helpen opruimen. (Fenne) 
De sportdag was heel vermoeiend omdat ik heel veel moest helpen. 
(Tibbe) 
Ik mocht uitleggen en voordoen. Ik vond het leuk en grappig en fantas-
tisch! (Mohamed) 
Als Kaa de slang stond ik samen met Fenne bij een oefening. (Rune) 
Ik ging samen met de schattige kleutertjes over het parcours. 
(Charlotte) 
De dag was superleuk omdat er leuke kinderen bij waren. (Siebe) 
Ik heb de kinderen hun schoenen uit en aan gedaan. (Andes) 
Samen met Luuk was ik Platvoet. (Lucas) 
Ik vond de kleutersportdag leuk want de kleutertjes waren heel lief. 
(Isis) 
Bouwen, begeleiden en dansen. (Milan) 
De dag was vermoeiend omdat ze steeds wegliepen. (Matt) 
Spelen met de kindjes vond ik fijn. (Jinte) 
Ik vond de kleutersportdag leuk én vermoeiend. (Amber) 
 
Kleuteraantallen 
Momenteel telt onze kleuterschool 258 kleuters waarvan 200 in het cen-
trum en 58 in de wijkschool. 
Na Pasen zullen er 4 nieuwe kleuters instappen; 2 bij juf Inge, 1 bij juf 
Katelijn/Marieke en 1 bij juf Rina.  
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 Door de verschillende instapmomenten is het aantal kleuters in de in-
stapklas bij juf Inge al goed gegroeid. De kleuters die in de namiddag 
naar school kwamen, gingen naar de klas van juf Josee/Britt. 
Omdat er voldoende kleuters in de namiddag terugkomen, zal juf Inge 
na Pasen met hen in hun eigen klasje blijven. 
 

 
 
Thema: WAT BEN IK GEWELDIG ! 
 
De kleuters van juf Linda en juf Marie-Josée experimenteerden en ont-
dekten tijdens dit thema: 
-Als we in de spiegel kijken, wat zien we dan allemaal : ja, ik heb lan-
ge haren. In mijn haren zitten piekjes. Oeps, ik steek mijn tong uit. 
Ben ik blij ? Ja, want mijn mond lacht. 
-Er was een blotevoetenpad in de school. Doekjes, stokjes, wol, touw-
tjes, zand, boomschors, koud water, warm water. Onze voetjes moch-
ten het allemaal voelen. 
-Voetjes schilderen bij elkaar, dat is fijn. Het 
kriebelt hi hi ! Onze voeten afdrukken op de 
muur, wow dat is super ! 
-Poppenspel met de voeten van de juf;  dat 
was grappig maar ook wel een beetje span-
nend. 
-Zelf onze handjes schilderen; dat doen we 
niet elke dag. Met onze geschilderde handjes 
maakten we een bloementuin op het raam; 
Het is nu echt lente in onze klas. 
-We gaven elkaar ook nog een handmassage. 
Het was weer een gezellige en leuke week in 
onze klas. We hebben ervan genoten. ! 
 
Integratie 5 jarigen centrum en wijkschool 
De 5 jarige kleuters van juf Ine kwamen al een paar keer op bezoek in 
het centrum. Daar gingen ze kennis maken met de 5 jarige kleuters 
van juf Rina, juf Laura en Caroline. De klasdeuren gaan dan open en 
ze mogen op verkenning in alle klassen. 
 
Zo leren ze elkaar al een beetje kennen voor ze de stap naar de ‘grote’ 
school zetten. De juffen van het eerste leerjaar kwamen ook al een 

Let op: Paasvakantie van 1 tot en met 17 april. 
We starten weer op dinsdag 18 april. 
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 keertje op bezoek in de kleuterklas. Na 
de paasvakantie volgt de volgende stap 
van de integratie: de 5 jarige kleuters 
gaan in elke klas van het eerste leer-
jaar  op bezoek om een idee te krijgen 
wat dit allemaal inhoudt. Ze verkennen 
ook de nieuwe speelplaats. Eind juni 
sluiten ze het integratietraject  samen 
af met de leerlingen van het eerste 
leerjaar. 
 
Op weg naar het eerste leerjaar 
 
Kleine kinderen worden groot. Nog enkele maanden en dan beginnen 
ook de oudste kleuters aan hun grote vakantie. En wat later gaan ze al 
naar ‘de grote school’, zoals ze dat in de volksmond zeggen. De over-
gang van de kleuterschool naar de lagere school is niet zo gemakkelijk 
voor onze kinderen. Al leert de erva-
ring ons ook dat de kinderen zich heel 
snel toch thuis voelen. Om de eerste 
vragen van ouders wat weg te werken 
organiseren we een jaarlijkse info-
avond voor de nieuwkomers. Deze zal 
doorgaan op woensdag 14 juni van 
20.00 tot 21.00.  
Directeur Roel Truyers 
LS De Robbert 
 
Medisch schooltoezicht  
4 jarigen (geboortejaar 2012) 
In de maand april en mei gaan onze 4 jarige kleuters op medisch on-
derzoek bij het CLB in Neerpelt. 
De ouders van deze kleuters ontvingen reeds een envelop met vragen-

lijst om thuis in te vullen. Indien je deze enve-
lop nog niet terug hebt afgegeven op school 
mag je dit zo snel mogelijk doen. 
Zo kan de schoolarts en verpleegkundige van 
het CLB het onderzoek ook voorbereiden. 
Op de envelop stond ook de juiste datum van 
het onderzoek vermeld. 
Na het onderzoek krijg je van het CLB een brief 
met de bevindingen. 
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3 jarigen (geboortejaar 2013) 
In de derde trimester zal de schoolarts en de verpleegkundige langs-
komen voor een algemeen onderzoek (lengte, gewicht, zicht,…)  op 
school. Ook deze ouders krijgen op voorhand een vragenlijst om thuis 
in te vullen en terug te bezorgen aan school. 
Na het onderzoek krijg je van het CLB een brief met de bevindingen. 
 
MOS: Zonnebloemactie 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit 
schooljaar weer een zonnebloemwedstrijd. Daarom 
kreeg je kleuter een potje met 2 zaadjes mee naar 
huis. Het is de bedoeling om deze zaadjes te plan-
ten in wat potgrond en vooral deze heel goed te 
verzorgen zodat het kan uitgroeien tot een mooie 
en grote zonnebloem. Eind juni krijgt je kleuter een 
meetkaart mee naar huis waarop je de lengte van 
de zonnebloem kan noteren. Het MOS team gaat 
dan op bezoek bij de winnaar om de zonnebloem 
op te meten en een prijs te overhandigen. Zowel in de wijkschool als 
in het centrum zal er een zonnebloemkoning of –koningin zijn. 
 
MOS: zwerfvuilactie 
Als MOS-school houden wij van 
een propere speelplaats en 
schoolomgeving. 
Daarom deden 5 klassen ook dit 
jaar weer mee met de zwerfvuilac-
tie van Limburg.net. 
Samen met enkele bereidwillige 
ouders trokken ze erop uit om in 
de schoolomgeving zwerfvuil te 
verzamelen. Ze stonden ervan 
versteld wat mensen allemaal op 
straat weggooien. Hopelijk zet het hen aan om dit zelf niet te doen. 
Iedereen houdt toch van een propere omgeving?! 
 
MOS: Wereldwaterdag 
Zoals je in de vorige Robbie kon lezen, zijn wij een actieve MOS-school 
waar alle thema’s binnen MOS (milieuzorg op school) op kleuterniveau 
ruimschoots aan bod komen.  
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Op woensdag 22 maart na-
men we voor de eerste keer 
deel aan de Wereldwater-
dag. De MOS-werkgroep 
had een programma in el-
kaar gestoken dat de hele 
voormiddag duurde. Met 
kroontjes met  daarop een 
waterdruppel, een emmer/
gieter of fles in de hand, 
vertrokken we in stoet naar 
het marktplein waar de bur-
gemeester ons stond op te 
wachten. Met z’n allen zon-
gen we het waterlied dat juf Anita ons ’s morgens had aangeleerd. 
De burgemeester hielp met het vullen van alle emmertjes,… met 
water van de waterton die voor deze gelegenheid ook op het 
marktplein stond opgesteld. Daarna trokken alle kleuters weer rich-
ting onze school waar het water in de regentonnen werd gegoten. 

Dit zullen we gebruiken 
om onze plantjes in de 
moestuin water te ge-
ven. Na de paasvakantie 
is er elke week een klas 
aan de beurt om deze 
taak op zich te nemen. 
Het was fijn dat er ook 
heel wat ouders naar het 
marktplein waren geko-
men. Dank je wel. 
 

Limburg wuift 
Bij de krant 'Het Belang Van Limburg' loopt 
vanaf 3 februari een nieuw project genaamd: 
“Limburg wuift”. Alle Limburgse scholen ko-
men in aanmerking en kunnen daarbij een la-
ding Limburgse appels winnen. 
Onze kleuterschool viel in de prijzen en kreeg 
een box met 1400! appels. 
Deze werden door de kleuters lekker opge-
smuld. Een fotograaf kwam langs om een pa-
noramische groepsfoto van alle kleuters ge-
maakt die op 7 april in de krant verschijnt. 
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Nieuwe voorleesouders 

We deden al eerder een oproep naar nieuwe voorleesouders maar 
tot nu toe hebben we weinig reactie ontvangen. 
Met het oog op de organisatie van volgend schooljaar willen we op-
nieuw deze oproep plaatsen zodat we misschien volgend schooljaar 
voor elke klas weer een voorleesouder/opa of oma hebben. Als voor-
leesouder kom je op een vast moment voorlezen in de klas, in de 
gang en bij mooi weer misschien buiten. In overleg met de klasjuf 
kan je kijken welk moment van de week voor jou het best past. Heb 
je interesse maar twijfel je nog wat het juist inhoudt? Meld je aan op 
het secretariaat en dan word je vrijblijvend uitgenodigd op de afslui-
ting van het voorleesjaar. 
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Nieuws van de ouderraad 
Afgelopen vrijdag hebben we gekiend 
met veel plezier. Dit keer gaat de op-
brengst van de kienavond naar de aan-
koop van lichtborden; één voor de wijk-
school en één 
voor het cen-
trum. 
 
 
 
 

In de wijkschool werden nieuwe stoeltjes 
aangekocht voor de eetklas.  

 
Er hangen verschillende  ideeënbussen aan 
school, maar we krijgen maar weinig post… 
Als jullie tips of leuke ideeën hebben voor 
onze ouderraad, dan horen wij dit graag. 
Verder zijn we voor het nieuwe schooljaar 
weer op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad. 

 
Een aantal leden stoppen, omdat hun kleuter naar 
de lagere school gaat en we kunnen jullie hulp 
goed gebruiken.  Mocht je interesse hebben dan 
kun je in september vrijblijvend naar de eerste 
vergadering komen. Deze datum maken we nog 
bekend. Je kan één van de leden ook altijd vragen 
om informatie. 
Tot slot wenst de ouderraad jullie een hele fijne 
paasvakantie. 
Chantal Nieuwendaal 
 

 
Pensioen Nelly 
Wie in het centrum kent Nelly Van Vlierden 
niet? Nelly helpt ons al jaren met het middag-
toezicht bij de jongste kleuters. Na dit school-
jaar gaat Nelly op welverdiend pensioen. De 
laatste schooldag zullen we dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. 
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 Sammy Pet dans 
SVS gaat voor een supergevoel van verbondenheid in 
één groot Vlaams dansmoment. Op 31 maart 2017 
worden alle speelplaatsen van de Vlaamse scholen 
uitgenodigd om heel even de grootste en leukste plek 
ooit te worden met blije en dansende kinderen en 
leerkrachten. Ook wij doen natuurlijk mee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom? 
Dansen om: 
-veelvuldig en energiek te bewegen  
- fit te worden  
-blij te zijn en veel plezier te beleven aan bewegen  
-samen in groep te dansen voor een groots gevoel van ‘ik ben okee en 
hoor erbij’ 
 -een positief schoolklimaat te creëren  
- iedereen de kans te bieden om mee te doen en samen plezier te be-
leven.  
 
Wat? 
Met ‘Doe de Sammy Pet’ wil SVS bijdragen tot de brede ontwikkeling 
van kinderen met de nadruk op de motorische en sociale vaardighe-
den. ‘Doe de Sammy Pet’ is een dansconcept ontworpen rond een po-
sitief pedagogisch/maatschappelijk thema waarbij kinderen worden 
gestimuleerd om op welbepaalde momenten (speeltijden, middagpau-
ze, ….) massaal te dansen. De leuke melodie en het aanstekelijk ritme 
worden snel opgepikt door de kinderen. De tekst en de bijhorende 
danspassen zijn bovendien heel makkelijk aan te leren. Het is een 
eenvoudige dans die in kleine groepen kan worden gedanst met de 
High 5 als herkenbaar Fair Play ritueel. De universele taal van dansen 
verbindt. 
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 Schoolfeest 
Na de paasvakantie zal je kleuter een uitnodiging mee naar huis krij-
gen voor ons schoolfeest. Op vrijdag 19 mei is er een optreden voor 
de grootouders en de mogelijkheid om ’s middags met hun kleinkind
(eren) op school te picknicken. Op zaterdag 20 mei treden de kleuters 
opnieuw op voor alle ouders. Na het optreden gaat het feest verder op 
de speelplaats met allerhande spelletjes voor de kleuters. Voor beide 
optredens werken we met inschrijving en genummerde plaatsen. Re-
serveer dus tijdig je plaats in De Posthoorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komende activiteiten 
-19 april: infoavond voor de ouders van nieuwe instappers bij juf Inge 
en juf Katelijn/Marieke 
 
-1 mei: dag van de arbeid = geen school 
-2 mei: infoavond voor de ouders waarvan de peuter/kleuter in de 
loop van volgend schooljaar 
              kan instappen op school 
8-12 mei: derde fietsweek 
-14 mei: moederdag 
-18 mei: generale repetitie schoolfeest (voormiddag) 
-19 mei: schoolfeest voor de grootouders 
                optreden + picknick 
-20 mei: schoolfeest voor de ouders 
-22 mei: kijkuurtje voor de instappers na Hemelvaart 
-25 + 26 mei: vrije dagen = geen school 
-31 mei + 1 juni: vraaggestuurde oudercontacten 
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 -1 juni: klasfoto’s 
-5 juni: pinkstermaandag = geen school 
-11 juni: vaderdag 
-16 juni: schoolreis 5-jarigen  
-27 juni: slotactiviteit integratieproject 5-jarigen – 1e leerjaar 
-28 juni: diploma uitreiking 5-jarigen 
-30 juni: laatste schooldag; de school eindigt om 12.00u 


