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We hebben het deze zo-

mer wel geweten. De na-

tuur leek er mee te ram-

melen. De extreme 

droogte zorgde al snel 

voor herfsttaferelen in 

de zomer.  

Kajakpret in blauwalgrijk-

water bleek onmogelijk. Op 

kamp met de scouts zorgde 

steevast voor een  tiental 

teken-gasten. Slakken vra-

ten onze kersverse groenten 

op. De engerlingen teister-

den onze gazon. En de 

buxusmot vrat alle populai-

re buxusplanten in heel 

Vlaanderen en Nederland 

kaal. De natuur werd ge-

teisterd. Soms leek het of 

onze goede aardbol zijn 

evenwicht was kwijt ge-

raakt.  

Maar het lijkt er ook op dat 

de homo sapiens, die op 

deze aardbol rond loopt, ook 

soms zijn zinnen verliest. In 

ons post-ideo-logisch tijd-

perk primeren nu economi-

sche en eigen belangen bo-

ven de maatschappelijke 

idealen. De bevolking wordt 

ouder. Het verkeer raast 

sneller. De ruimte raakt 

voller. De onverdraagzaam-

heid groter en de tempera-

tuur stijgt, ook bij de men-

sen.  

In de (wereld)politiek geldt 

maar één wet: je vrienden 

van vandaag kunnen je vij-

anden van morgen zijn. Je 

ziet dat jammer genoeg ook 

al doorsijpelen in de per-

soonlijke relaties van men-

sen dichtbij. Nog niet zo 

extreem – er zijn nog altijd 

mensen die oprecht vriend-

schappen met elkaar aan-

knopen – maar het wordt 

toch meer en meer aan-

vaard dat je je ook in 

vriendschappelijke relaties 

als een kameleon gedraagt. 

Waar houdt echte vriend-

schap nog stand. En voor 

het oog van de ander zijn 

we lief en vriendelijk, maar 

achter de rug kunnen we er 

vaak wel wat van.  

Er is bij ‘die homo sapiens’ 

een eigenaardige evolutie 

aan de gang. Zijn gezond 

verstand geraakt her en der 

zoek.  Iedereen wil tegen-

woordig zijn mening kun-

nen uiten, maar weinigen 

denken nog na.  Als je de 

ranzigheid op sociale media 

ziet (wat trouwens nog 

steeds een zeer dankbaar en 

goed media kan zijn bij juist 

gebruik), de kromme rede-

neringen, alles op één 

hoop…  

We zouden moeten beseffen 

dat het niet allemaal vrij-

blijvend is wat we hoog van 

de toren blazen. Het is heel 

gemakkelijk om Schild & 

Vrienden te veroordelen, 

maar vanop de zijlijn toe te 

kijken wanneer we gecon-

fronteerd worden met on-

verdraagzaamheid. Mis-

schien kunnen we vanuit 

het onderwijs wel  een ant-

woord bieden tegen de on-

verschilligheid, de ongelijk-

heid, het egocentrisch den-

ken... Onze kinderen vor-

men immers de toekomst 

van de wereld. En wij als 

ouders, opvoeders en leer-

krachten zijn de hoeders 

van deze kinderen. Een 

voorbeeldfunctie lijkt terug 

aan belangrijkheid te win-

nen. Dienen we de middel-

matigheid niet te overstij-

gen. Dienen we niet soms 

uit de gemakkelijke grijze 

zone te stappen. Vaak lukt 

me dat zelf als directeur. 

Soms lukt dat ook niet. Eén 

ding staat vast, het kost 

altijd tijd en geduld. Maar 

het loont wel de moeite. Het 

is soms gemakkelijker om 

één stoeptegel te verleggen 

dan om een hele straat te 

vernieuwen. Maar het is 

soms ook gemakkelijker om 

wat onkruid te wieden dan 

een heel bos te rooien.  

En om met de natuur te 

eindigen. Het is niet alle-

maal om zeep, want al meer 

dan 30 jaar loop ik op de 

Hechtelse heide en nu mag 

ik dat doen tussen de wol-

vensporen ! Er is hoop ! 
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Nieuws uit het 1ste leerjaar: Daar is de zon … daar zijn wij 
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vrijdag 12 oktober       

 

9u45     

 

rugzak       

 

picknick    

 

speelkleren   

 

zon    

 

goed humeur 

 

Kortom, alles was aanwezig om er een prachtige dag van te maken.  
De kinderen van het eerste hebben die dag genoten van bomen, paddenstoelen, zwarte 

zand, eikels,  stenen, stokken, kabouterhuisjes bouwen, picknicken, … 
Langs deze weg willen we alle bereidwillige ouders en grootouders bedanken om ons te 

brengen en/of te halen. Een dikke dankjewel! 



Nieuws uit het 2de leerjaar: Dierendag 4 oktober 
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“Apen in de 
klas dat 

kenden we 
al, maar nu 
waren er 
allerlei 
dieren.” 
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Nieuws uit het 3de leerjaar: zwemmen  

De zwemkalender 2018-2019  

Nieuws uit het 3de leerjaar: hoekenwerk 
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“In het derde mag ik nog 
kind zijn !” 

November - 6 13 20 27 

December - 11 - -  

Januari - 8 15 22 29 

Februari 5 12 19 -  

Maart - 12 19 26  

April - - - 23 30 

Mei - 7 14 21 - 

Juni 4 11 - -  



Nieuws uit het 4de leerjaar : bezoek aan het stadhuis 

Nieuws uit het 4de leerjaar: uitstap naar de heide  

“Fietstochten … 
altijd leuk in het 

vierde!” 
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Op deze link vind je een 

filmpje over het project ‘De Dood-

endr aad  l ee f t ’ :  h t tp s : / /

w w w . y o ut ub e . c o m / w a t c h ?

v=WbttKzBWdM0&feature=youtu.

be 

Nieuws uit het 5de leerjaar: Een vliegende start  
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Nieuws uit het 6de leerjaar: De dodendraad leeft  
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In het najaar van 2018 plant Stichting Verhalis langs de hele Nederlands-Belgische grens een lint 

van meer dan honderdduizend witte krokussen. Dan is het 100 jaar geleden dat de wapenstil-

stand werd getekend en de Dodendraad werd afgebroken. Het was de grens tussen oorlog en vre-

de. Juist in deze tijd waarin zoveel oorlogsvluchtelingen Europa proberen te bereiken willen ze 

een monument maken ter nagedachtenis van de slachtoffers van ‘de dodendraad’. 

‘De dodendraad leeft’ is een landschapskunstwerk in de vorm van een krokuslint tussen de Noord-

zee en het Drielandenpunt bij Vaals. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog plaatste de Duitse bezetter langs de hele Belgisch-Nederlandse 

grens een elektrische versperring die onder een spanning van 2000 volt stond. Daardoor werden 

spionnen, Belgische oorlogsvrijwilligers, Duitse deserteurs en smokkelaars tegengehouden. 

Bij die ‘Dodendraad’ zijn zo’n 1000 slachtoffers gevallen. 

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Robbert deden ook mee! 

http://www.verhalis.nl/projecten.php?project=58  

   

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat W.O. I eindigde. Met de klas brachten we een bezoek aan  

de Dodendraad. Tijdens de oorlog hadden de Belgen het niet makkelijk. Ze wilden naar  

het neutrale Nederland om eten te halen. Maar de Duitsers kwamen te veel vluchtelingen,  

smokkelaars,… tegen. Daarom plaatsten ze een draad: de dodendraad. De draad was maar  

liefst 332 kilometer lang en liep van de Noordzee tot aan het Drielandenpunt. De draad 
was een soort hek dat mensen moest tegenhouden om de grens over te steken. Op die 
draad stond 2000 volt (In een stopcontact zit 220 volt en dat kan al eens verkeerd aflo-
pen). Er hing ook een bord met ‘ACHTUNG’ op (Dat betekent niet ‘aanraken’).  P.S. Ik kan niet 
Duits praten of schrijven. We deden alsof wij  vluchtelingen waren. Er waren Duitse solda-
ten (acteurs gelukkig) met nepwapens.  Ze zeiden in het Duits: ‘Wat doen jullie hier? Ga weg 
of ik schiet!’ Toch probeerden we  in kleine groepjes de draad over te steken. Ditgebeurde 
door een houten klapraam (= passeursraam) tussen de draden te spannen. Sommigen van 
ons werden opgepakt. Het was best indrukwekkend om mee te maken. Zeker als je beseft 
dat wat wij deden 100 jaar geleden echt gebeurd is. Om deze verschrikkelijke oorlog nooit 
te vergeten hebben heel veel kinderen uit België en Nederland krokussen geplant bij de  

dodendraad. Ieder voorjaar  zal een wit krokuslint de Dodendraad zichtbaar maken. 

http://www.verhalis.nl/projecten.php?project=58


Een nieuwe stap in  I.C.T. - coördinator Toon Donné  
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“De opbrengst van de sponsorloop 
is weer heel goed besteed. 

BEDANKT!” 

Sponsoring 

van DECO  

mailto:voornaam.achternaam@derobbert.be
mailto:voornaam.achternaam@derobbert.be


Nieuwe krachten in het team ! 
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Jaarthema Katholiek Onderwijs 

 

Werkgroep verkeer: In de Robbert iedereen het fluovest aan! 
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De Robbert  

fluovest aan! 

1 

3 

5 

2 

4 

6 

Alhassan     Als je je  

    fluovest draagt, ga je  

      licht geven. 
 

      Emm        Ik draag mijn 

        fluovest graag, want ik  

         wil graag fluo zijn. 
 

      Lyric     Het begin van het liedje 

      ‘Jij daar  …’  en het einde  

   ‘Fluovest aan ...’ vond ik  leuk. 

                Kinderen van het tweede 

             De juf was bij de fluopolitie  

          en dat was héél grappig.  
 

       Fluovesten zijn heel goed  

    want anders is het  

 te gevaarlijk op straat. 

 

Ik vond iedereen grappig  

met de fluokleren.  

Ik werd er helemaal blij van. 

 

 

Maïssae     Het is goed dat we   

                   een fluovest dragen voor    

           onze eigen veiligheid. 

Elle          Zonder fluovest is het gevaarlijk.     

Isa           De fluodag was leuk.       

Melika     We zijn zichtbaar. 

 

Liv         We knutselden met fluoverf.               

Jorn      We kregen een leuke sleutelhanger.  

Selina    De hele school deed mee. 

 

Soukaina    Er waren kinderen met fluoharen.        

Aya             Het fluovest zorgt voor gelijkheid.      

Aidê            Het liedje was speciaal. 



 

Team Lagere School De Robbert schooljaar 2018-2019 
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Eindspel: nieuwe juf Carola Geerts aan het woord  
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“Steek geen energie in 
onbelangrijke dingen. “ 



Eindspel: nieuwe meester Brecht Bernaerts aan het woord 
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Vervolg eindspel: Brecht Bernaerts 
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Denk zoveel mogelijk 
‘out of the box’.  

De ouderraad start met nieuwe website  



Visite – de tekenklas op verplaatsing  

Concept ontwikkeld door Laura Willems.                                                                                       

www.kunstwerkt.be 

 

 

Uit de muzische klas: VISITE… een superfijne namiddag rond  

tekenen voor jong en oud.  
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http://www.kunstwerkt.be


Kloosterstraat 6 

3930 Hamont-Achel 

 

0032 11 44 55 61 

 

secretariaat@derobbert.be 

Belangrijke data schooljaar 2018-2019  

www.derobbert.be 

sportief en eigentijds 
sterk in ICT       

muzisch 
bewogen team 

 
 
 
 
 

zorgzaam  
 

groot in kleine dingen 
 


