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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  2019 

 

 

 

 
 
 

September is altijd weer een beetje wennen: 
voor de kleuters, de leerkrachten  

en ook voor de ouders. 
De meeste kleuters hebben hun plekje in  

de nieuwe klas al gevonden. 
Sommigen zijn nog een beetje zoekende  
maar de juf zal hen hier zeker bij helpen. 

Wij hebben er weer zin in om er een fijn en boeiend  
schooljaar van te maken. 

Samen met jullie als ouders gaat ons dat zeker lukken. 
 

Kleuterteam De Robbert 
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10 geboden van de juf 

 

Bovenal bemin het kind. 

Wees steeds soepel en welgezind. 
Laat het kind voldoende exploreren, 

knoeien en morsen om te leren. 

Verwoord zijn gevoelens en gedachten. 

Koester het woord ‘wachten’. 
Schematiseer, structureer en herhaal. 

Spreek tot ieder kind duidelijke taal. 
Elke kleuter is uniek. 

Als hij niet actief is, is hij ziek. 
 

 
Kleuteraantallen 
We zijn gestart met 176 kleuters 
waarvan 143 in het centrum en  
33 in de wijkschool. 
In het centrum zijn de kleuters 
verdeeld over 7 klassen en in de 
wijkschool over 2 klassen. 
Na de herfstvakantie zal er in het 
centrum een instapklas starten.  
 
 
Foto’s op het internet   
Ga naar de website van de school: www.derobbertkleuter.be. 

Klik op “foto’s” 
Gebruik je inlogcode om de foto’s te kunnen zien. 
 
Let op !    Elk jaar is er een nieuwe code (deze is meege-
geven bij de eerste schooldag). 
 
Tijdens de grote vakantie worden de foto’s van het afgelopen 
jaar verwijderd!  
Wil je foto’s bewaren?  Dan moet je de foto’s op tijd op je  
computer opslaan.  
 
 

http://www.derobbertkleuter.be


 3 

 
Jaarthema pastoraal 

Dit jaar hebben we als team gekozen 
voor het jaarthema "De vriendelijke 
helper" (De barmhartige Samaritaan). 
Door middel van dit verhaal willen we 
de kleuters laten ervaren hoe je blij en 
gelukkig wordt als iemand jou helpt. 
Of hoe je door anderen te  
helpen iemand gelukkig kunt maken. 
Helpende handen en zorgen voor  
elkaar wordt de rode draad doorheen 
het schooljaar. 
 
Schoolvrije dagen 

  
• Pedagogische studiedag: vrijdag 4 oktober 2019 
• Herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 t.e.m. zondag 3 nov. 2019 
• Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 
• Lokale verlofdag: vrijdag 6 december 2019 
• Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 5 jan. 2020 
• Pedagogische studiedag: woensdag 22 januari 2020 
• Lokale verlofdag: maandag 3 februari 2020 
• Krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 t.e.m. zondag 1 maart 2020 
• Paasvakantie: maandag 6 april 2020 t.e.m. zondag 19 april 2020 
• Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020 

• Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020 
• Brugdag: vrijdag 22 mei 2020 
• Pinkstermaandag: 1 juni 2020 

• Laatste schooldag: 30 juni 2020 (namiddag vrij) 

Schooltoeslag 

Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag 
meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De  
berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal 
gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket  
(het vroegere kinderbijslagfonds). 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via 
info@groeipakket.be.  
Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat  
informatie. 

http://www.groeipakket.be/
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 Kraantjeswaterschool 
Mijn kind gaat naar een kraantjeswaterschool  
 
De school is en blijft een enorm in-
vloedrijke omgeving voor  
kinderen. Het is een plaats waar ze, 
naast de gewone lessen, ook 
leef- en eetgewoonten aanleren. In 
heel wat Vlaamse  
scholen worden kinderen en jongeren 
vandaag al gestimuleerd om kraantjes-
water te drinken. 
Op school is kraantjeswater de ideale 
dorstlesser: leerlingen voelen zich fitter 
en kunnen zich beter concentreren in de klas als ze  
voldoende water drinken. Bovendien is kraantjeswater goedkoop,  
gezond en van topkwaliteit. 
De Vlaamse overheid voert een actief beleid om van scholen een  
suikervrije omgeving te maken. De aanbevelingen van de  
Wereldgezondheidsorganisatie rond suiker liggen hierbij aan de basis. 
Dit betekent dat alle dranken met toegevoegde suiker en ook  
geconcentreerde sappen worden ontraden. Een aanbod van gratis  
water als gezonde drank wordt gestimuleerd. kraantjeswater is de  
goedkoopste en meest duurzame manier om hieraan te voldoen. 
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 Komende activiteiten 

16-20 september strapweek (fietsen) 

26 september: startviering 

4 oktober: pedagogische studiedag: vrij voor de kleuters  
13-20 oktober: week van het bos (herfstwandelingen) 
20 oktober: familiedag met gezond ontbijt en wandeling  

22 oktober: kijkuurtje voor de instappers na de herfstvakantie 

10 november: plantdag speelplaats centrum 

17 november: plantdag speelplaats wijk 

20+21 november: vraaggestuurde oudercontacten (op vraag van 
school) 

5 december: sint op school 
6 december: lokale verlofdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolfeest 

Om de 3 jaar organiseren wij op onze kleuterschool een  
schoolfeest. 
Dit schooljaar zijn wij weer van de partij.  

Het schoolfeest gaat door op vrijdag 15 
en zaterdag 16 mei 2020. 
Op vrijdag is er een optreden voor de  
grootouders en mogelijkheid om tussen de 
middag te picknicken (grootouders en  
kleinkind(eren)). 
Op zaterdag is er een optreden voor de  
ouders en broers/zussen met daarna  
randanimatie op school. 

De optredens gaan door in de Posthoorn. 
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Speculaasverkoop 

Vorig schooljaar hielden we een pizzaverkoop. 
Dit schooljaar bieden wij weer dozen speculaas aan. 
Na de herfstvakantie krijgen jullie hiervan een brief mee naar 
huis. De speculaas wordt begin december geleverd. 
De opbrengst van deze actie komt volledig ten goede van de 
kleuters. 
 

Dank je wel 

Aan iedereen die zich al geëngageerd heeft om het helpen bij 
het fruit schillen op vrijdag of voor de chauffeurspool. 
Aan de leden van onze ouderraad! 
Vele handen maken licht werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleuteruitspraak 

Nina (juf Caroline) wilde haar stempel op een blad zetten en 
vroeg aan de juf: “Waar is de inktvis”? Ze was op zoek naar het 
stempelkussen. 
Bij het fruit eten zei Fleur (juf Marianne): “In appels zitten heel 
veel ‘ciamientjes’.” 
 

Middagtoezicht 

Annemie Davids deed reeds 16 jaar het middagtoezicht in de 
wijkschool. Door omstandigheden is zij genoodzaakt om hiermee 
te stoppen. Met spijt in het hart want ze heeft dit al die jaren 
enorm graag gedaan.  
DANK JE WEL Annemie! 
 

Arlette heeft in het verleden Annemie al eens vervangen en ge-
holpen en hielp  
vorig schooljaar bij het middagtoezicht in het centrum. 
Zij kent de wijkschool dus al en zal vanaf dit schooljaar terug het 
middagtoezicht in de wijkschool doen. 
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We zijn dus nog dringend op zoek naar iemand die in het 
centrum het middagtoezicht bij de 4 jarige kleuters kan/wil 
doen. Bij voorkeur een vast persoon voor de 4 dagen omdat 
dit voor de kleuters duidelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
Drank tijdens de middagpauze  

Vanaf dit schooljaar kan er op school geen melk of chocomelk 
meer aangekocht worden tussen de middag. De kleuters 
brengen een eigen drankje mee van thuis (dit volgens de af-
spraken van het gezondheidsbeleid: geen frisdrank, geen 
sportdrank). 
De brikjes zullen op school verzameld worden. 
Omwille van het afvalbeleid werden deze eerst mee naar huis 
gegeven maar omdat we regelmatig hierover een opmerking 
kregen van collega’s of ouders (knoeiboel in de brooddoos) 
hebben we beslist om dit niet meer te doen. 
 

Klusjesman 

Zoals jullie in de laatst Robbie van juni hebben gelezen is 
Fons gestopt als klusjesman op onze school. Daarom moesten 
we op zoek naar een vervanger en die hebben we gevonden.  

Thieu Nijs zal vanaf dit schooljaar samen met Danny Emmers 
de schoolomgeving weer piekfijn in orde houden en allerlei 
klusjes uitvoeren. 
 
Ouderraad 

Een warme oproep om je aan te sluiten bij onze ouder-
raad.Via de ouderraad ben je als eerste op de hoogte van het 
reilen en zeilen op onze kleuterschool en kan je als ouder 
meedenken over het beleid op school. Je bent van  harte  
welkom om aan te sluiten bij deze enthousiaste groep. 
De eerste vergadering gaat door op woensdag 18 september 
om 20.00 uur. 
Kom gerust eens luisteren of het iets voor jou is of niet.  
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MOS (milieuzorg op school) 

We zijn al vele jaren een MOS-school en willen ons hier  
blijvend voor inzetten door onder andere: 
 
Sorteren en recycleren 
Wij dragen ons steentje bij tot het verminderen van de  
afvalberg. 
Daarom vragen we om koeken in koekendoosjes (voorzien  
van naam) mee naar school te geven. 
Papiertjes die toch mee naar school komen, gaan terug in de  
schooltas. 
We leren de kleuters ook sorteren: papier in de papierbak, fruitafval 
in de fruitemmer,... 
Jong geleerd is oud gedaan. 
 
Bewustmaking 
We leren de kleuters dat we het licht uitdoen als we naar  
buiten gaan, de deur dicht moet zodat er geen warmte verloren gaat 
tijdens de koude maanden, het goed is om de klas even te  
verluchten tijdens de speeltijden, de computer wordt afgezet als hij 
niet gebruikt wordt,... 
Restjes papier kunnen nog gebruikt worden bij knutsel-activiteiten,... 
 
Zorg dragen voor 
De klassen hebben een beurtrol voor het onderhoud van de speel-
plaats. 
Samen met de juf wandelen ze rond om achtergebleven  
papiertjes te verzamelen. 
Ze helpen ook bij het water geven in de moestuin. 
 
Inzamelen gebruikte batterijen 
Op beide vestigingsplaatsen worden gebruikte batterijen  
ingezameld in de groene tonnen van BEBAT. 
De school krijgt  punten per kilo ingezamelde batterijen en  
met deze punten kunnen we spelmateriaal aankopen bij een firma. 
Lege zakjes voor de batterijen zijn steeds op school te  
verkrijgen. 
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Boekenkastjes  
Aan de ingangen van onze kleuterschool staan sinds maart 2019 
boekenkastjes. Om alles goed te laten verlopen, hebben we er 
een afsprakenblad in gelegd: 
Afspraken rond het gebruik van de boekenkast  
- Als ouder mag je boeken die je thuis niet meer nodig hebt in 
de boekenkast leggen, zodat andere ouders deze kunnen  
uitlenen 
- Iedereen mag max. 2 boeken uitlenen.  
- Je mag de uitgeleende boeken max. 2  
weken thuis houden.  
- Je let er als ouder op dat de boeken in 
goede staat teruggebracht worden zodat  
andere ouders de boeken ook nog kunnen 
uitlenen. 
- Het is NIET de bedoeling dat je de boeken 
thuis houdt, ze worden enkel uitgeleend. 
Als iedereen zich aan deze afspraken houdt 
en zorg draagt voor de boeken kan dit mooie 
project zeker slagen.  
- Boeken van de bibliotheek horen niet thuis in deze boekenkast, 
deze boeken breng je terug naar de bibliotheek.  
We hopen dat de kastjes goed gevuld gaan worden en dat er 
veel gebruik van gemaakt wordt. 
 
 

Medisch onderzoek CLB 

Vanaf dit schooljaar wijzigen de medische consulten van het 
CLB. 
Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging 
voor 5 contactmomenten. 
Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht 
voor iedere leerling. Het is de Vlaamse regering die bepaalt  
wanneer de contactmomenten aangeboden worden en wat de 
inhoud daarvan is. Ze wil hiermee 2 doelen bereiken: élke  
leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden 
aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en  
verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde 
werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.  
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 Concreet  
contactmoment eerste kleuterklas = op het CLB met de ouders. 

Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas wordt er in-
gezet op een maximale aanwezigheid van de ouders. Het con-
tactmoment zal hierdoor complexer worden en het zal meer tijd 
in beslag nemen. Door de ouders uit te nodigen is er een recht-
streeks contact en wordt er een brug gemaakt met de zorg van 
Kind & Gezin. 
 

Contactmoment voorzien voor:  1e kleuter, 1e leerjaar, 4e leer-
jaar en 6e leerjaar 
 

Vaccinatieaanbod voorzien voor: 1e leerjaar, 5e leerjaar  
 

Stratenloop zondag 8 september 

Onze kleuterschool was goed vertegenwoordigd op de straten-
loop. 
We willen alle deelnemertjes langs deze weg proficiat wensen 
met hun sportieve prestatie. 
 
Een aantal onder hen konden een plaatsje op het podium be-
machtigen: Jayson Hofman, Jonas Van de Ven, Nathan 
Geunens, Rune Verhees, Lorïs Ziyan, Siebe Engelen, Nore 
Sentjens, Caitlyn Wintjens, Anissa Fansa, Valerie Habraken, San-
ne Kuijpers, Mies Kums en Nina Noukens. 
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 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? 
Zorg je er dan ook voor dat er overal de naam van je kleuter in-
staat? 
Zo kunnen wij het weer aan de juiste kleuter geven als het een 
keertje kwijt is. 

Wat betreft de handschoenen willen we graag meegeven dat 
wanten voor een kleuter veel gemakkelijker en warmer (!) zijn 
dan vingerhandschoenen. Het is voor hen meestal een heel ge-
pruts om de juiste vinger in het juiste gat van de handschoen te 
steken. Moest je dus nog nieuwe aankopen, kan je hier mis-
schien rekening mee houden. 
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