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Vervolg woordje van de directeur  
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Ik heb de pech gehad om maar één grootouder te kennen. Bomma stierf toen ze 38 jaar was. 

Bompa hertrouwde wat later en deze tweede bomma stierf op 43 jarige leeftijd nadat een kind 

in een brand bleef. Moeke liet het leven op 56 jarige leeftijd en vake zijn mijn-longen gaven de 

geest op 65 jaar. Als ik het gemiddelde neem van deze vier grootouders, nog maar twee gene-

raties geleden, dan was ik vorig jaar ook reeds naar de overkant gereisd. 

 




Nieuws uit het 2de leerjaar:  Creatief schrijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van Karen Ar-

nold via Pixabay 
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https://pixabay.com/nl/users/Kaz-19203/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=163694
https://pixabay.com/nl/users/Kaz-19203/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=163694
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Onze kerst– en nieuwjaarswensen voor elke lezer ! 
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Deze kaart werd volledig digitaal gemaakt op de chromebooks door onze leerlingen !  

Backstage 

 

op het podium 

van de schreeuwende wereld 

voltrekken zich 'rake' voorstellingen 

soms overweldigend 

soms ook diep intriest 

 

maar achter de coulissen 

van diezelfde wereld 

passeren 'warme' momenten 

soms onmetelijk 

en altijd innemend  

 

Roel Truyers, directeur 



N.v.d.r.: Door een zetfout werd meester Koen in de vorige robporter niet 
meegenomen. We zetten dit even recht.  

KOEN Boonen, Hamont-Achel, 44 jaar = Leraar lichamelijke opvoeding 

Gehuwd en 2 kinderen: Nyah (9) en Lyric (7) 

Houdt van politiek, voetballen, werken in de moestuin en vissen 

Levensmotto: “Luister naar je lichaam…” 

Favoriete quote: “Als je goed  bent voor anderen, zijn anderen ook goed voor jou en andersom.” 

In de Bibliotheek van de stad kan je als anderstalige ouders boekjes vinden in verschillende ta-

len. De teksten in de boekjes staan steeds gedrukt in twee talen: het Nederlands en het Frans, 

Spaans, Portugees, Italiaans, Arabisch… Deze boekjes kan je ook uitlenen om thuis samen in te 

lezen. 

  

Nog een man in huis: We stellen even voor! 
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Onderwijs voor anderstalige nieuwkomers 



 

Lagere School De Robbert 

 

 

PERSBERICHT – 5 december 2019 

 

De Robbert bekroond met Verkeer op School-medaille 
 

De Robbert uit Hamont-Achel werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een 
bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobi-
liteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 103 gouden, 190 zilveren, 629 bronzen en 15 kleutermedailles uit 
op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 937 medailles. Een twintigtal meer 
dan vorig jaar. Maar liefst zes op de tien basisscholen, 2.375 in totaal, nemen jaarlijks deel aan minstens één 
initiatief van de VSV. 

 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die 

deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeersles-

sen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.  

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen 

(Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten 

Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoher-

kenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en 

een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kun-

nen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan prak-

tijkgerichte opleidingen Verkeer op School. 

De Robbert is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille om aan de schoolpoort te 

hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeers-

werking op school te ondersteunen. 

QUOTE SCHOOLDIRECTIE: ‘Eigenlijk zouden we een schoolomgeving zo mooi moeten kunnen maken, dat er nie-
mand nog snel doorheen wil.” 

 

 

 

 

Persbericht 
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Nieuws uit het 4de leerjaar: Op pad in het bos 
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Nieuws uit het 5de leerjaar 
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 Een spannend d    bbelverhaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ …… Een meisje ging 
wandelen in een 
groot bos. Haar moe-
der zei om voorzich-
tig te zijn: ‘Er zijn veel 
gevaren in het bos!’ 
Het meisje vertrok. 
Op het bospad zag ze 
een munt liggen met 
‘geluksmunt’ erop. 
Opeens zag ze een 
oud vrouwtje dat 
haar meevroeg. ‘Ik 
mag niet met andere 
mensen meegaan’, 
zei het meisje. 

 

“….Ik was met mijn ouders op va-

kantie in Egypte. We gingen de Py-

ramides bezoeken. Met een hele 

groep stonden we in de kamer van 

de farao. Plots werd hij wakker en 

achtervolgde ons tot op het kerk-

hof. Daar liepen we plots tegen een 

doodlopende muur aan en ……”  



Wist je dat… 

 

-we in het zesde tijdens 

de voorleesweken een 

stapel voorleesboeken als 

verrassing kregen. 

-dit betekende dat we 

mochten gaan voorlezen 

bij de kleuters. 

-dit een grote verrassing 

voor ons was! 

-we hier een paar dagen 

voor geoefend hebben om 

mooi voor te lezen. 

-we tijdens het oefenen 

elkaar tips gaven. 

-we hadden uitgekeken 

naar dat voorleesmo-

ment. 

-de kleuters aandachtig 

luisterden naar het ver-

haal. 

-ik kleuters heel schattig 

vind. 

-de kleuters echt mee-

leefden in het verhaal. 

-we ons best hebben ge-

daan om zo goed moge-

lijk voor te lezen. 

-ik een vriendje had ge-

maakt. 

-iedereen het verhaal su-

per leuk vond. 

-we een applaus kregen 

van de kleuters na het 

voorlezen. 

-de kleuters heel lief wa-

ren. 

-de kleuters zich verstop-

ten in het lokaal waar 

we gingen voorlezen. 

-de kleuters ook zelf wil-

den lezen. 

-we (als we niet moesten 

voorlezen) ook mochten 

spelen met de kleuters. 

-de kleuters heel mooi 

kunnen kleuren. 

-sommige kleuters ook 

eigenwijs kunnen zijn. 

-we samen ook gedanst 

en gezongen hebben. 

-wij evenveel plezier 

hadden als de kleuters. 

Nieuws uit het 6de leerjaar: Voorlezen aan kleuters  
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Deze afbeelding is afkomstig van de Beeld en Ge-

luid Wik  

http://beeldengeluidwiki.nl/
http://beeldengeluidwiki.nl/
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VERRAS ME 
 

Maandag 18 november startten onze voorleesweken. 

U werd ook uitgenodigd om ons te verrassen. 

Zonder jullie inspanningen was ons project niet zo geslaagd geweest. 

In de vroege morgen 

Stonden we, in een verrassende outfit, te ochtendgymnastieken. 

Carine was heel erg jarig en profiteerde van de eindeloze belangstelling. 

Het was een (verjaar)dag om nooit te vergeten. 

Een fijnere start konden we ons niet wensen. 
 

Van Pietengym, dubbele speeltijd, lekkere kippenburgers, les naar keuze tot cadeausje: 

Overal werden we verrast. 

Ouderraad stond weer paraat. 

Ronde buiken van pannenkoeken, loempia’s, wafels, pepernoten, soep,… 

Lachen, gieren, brullen 

En soms ook (ont)spannend 

En verhalen die ontroerden. 

Schaamteloos werden er scheten gelaten, 

Weetjesboeken waren erg in trek. 

Eigenlijk pasten ALLE BOEKEN 

Kleuters genoten van de voorlezers uit het zesde. 

Eindeloos voorleesplezier!!! 

Nooit was een voorleesweek zo verrassend. 
 

Voorleesboeken in onze schoen 

Elke dag een berichtje van de Sint 

Raadsels, 

Rebussen, 

Allerlei uitdagingen 

Sinterklaas was in zijn nopjes! 
 

Mooie herinneringen 

En zeker voor herhaling vatbaar. 



Nina: Ik vind het heel leuk om te doen en om met iemand samen te werken. Dat vind ik het 
leukste!  
 

Amelie: Ik vind contractwerk op woensdag altijd leuk. 
 

Maico: Ik vind het leuk om in een groepje te werken. Ook vind ik het leuk dat er vaak 2 reken-
opdrachten zijn.   
 

Louis: Samen werken vind ik heel leuk. Ik vind het ook fijn dat het zo rustig is.  
 

Sem: Ik vind alles leuk tijdens het contractwerk.  
 

Jay: Ik kijk altijd uit naar de mag-opdrachten!  
 

Jiffeny: Rekenen vind ik heel leuk! Vandaag hebben we de tafels geoefend. Ook vind ik de 
spellingsblaadjes leuk want zo oefenen we de woordpakketten.  
 

Yfke: Rekenopdrachten zijn leuk omdat je altijd verschillende dingen doet.  
 

Amadou: Ik vind het heel leuk om samen te werken aan de opdrachten. Vooral rekenen en 
taal vind ik altijd leuk om samen te maken.  
 

Chelsey: Ik vind het heel leuk dat er moetjes en magjes zijn en dat we soms de groepjes zelf 
mogen kiezen.  
 

Sioux: Ik vind de rekenopdrachten heel leuk en makkelijk. De taalwerkjes zijn ook heel ple-
zant!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het 3de leerjaar: Contractwerk 3B 
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Jonas: Ik vind het leuk als er bij de magopdrachten tekenen bij zit. De bundel van de tafels 

vond ik ook een leuke opdracht.

Lenne: Samen werken vind ik het leukste. Ik vind rekenen het fijnste om te maken.

Ilse: Ik vind rekenen het leukste en het is leuk om met andere kinderen te werken. 

Mirthe: Ik vind spelling de leukste moetopdracht.

Amy: Samen werken is tof! 

Tom J.: Ik vind het leuk dat we met 2 of 3 samen mogen werken en dat we soms zelf mogen 

kiezen met wie. 

Samvel: Het is leuk dat je met 2 of met 3 werkt. Ik vind dat we heel leuke dingen doen. 

Femke: Bij de moetopdracht van de tafels vond ik de tafel van 3 het makkelijkste en de tafel 

van 6 het moeilijkste. 

Tom V.: Ik vind alles leuk om te doen! 

Antoine: Ik vind de rekenopdrachten het moeilijkste, maar we werken samen dus krijgen we 

hulp van elkaar. 

Elle: Het leukste vind ik dat je mag werken met elkaar.  

Nieuws uit het 3de leerjaar: Vervolg contractwerk 3B 
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Nieuws uit het 1ste leerjaar: Sinterklaas 
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Nieuws uit het 3de leerjaar: Pssst … verrassing! L3A 
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Nieuws uit het 3de leerjaar: Pssst… verrassing! L3A 
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Kloosterstraat 6 

3930 Hamont-Achel 

 

0032 11 44 55 61 

 

secretariaat@derobbert.be 

Belangrijke data schooljaar 2019-2020 

www.derobbert.be 

sportief en eigentijds 
sterk in ICT       

muzisch 
bewogen team 

 
 
 
 
 

zorgzaam  
 

groot in kleine dingen 
 


