
Toen ik nog heel erg 

klein was en op mijn tip-

pen van mijn tenen 

moest staan om Janneke 

de Maan te zien, was het 

kerststalletje thuis erg in 

trek .  

In de adventsperiode, de 

tijd van vrede en ver-

wachting, voerde ik een 

ware oorlog met mijn 

grotere broers om de 

jaarlijkse eer op te eisen. 

In het begin moest ik als 

kleinste jon-

gen nog het 

o n d e r s p i t 

d e l v e n , 

maar wat 

later moes-

ten ze toch met mij reke-

ning houden. Inzet was: 

het bouwen van de 

kerststal met legoblokjes.  

Het bouwplan startte 

steevast vlak na het ver-

trek van de Heilige Man 

naar Spanje.  Gedurende 

heel de Kerstperiode, tot 

maar liefst na het feest 

van Driekoningen mocht 

het eigen brouwsel dan 

pronken in onze living. 

En in die ‘selfmade’ stal 

kregen ook onze plastie-

ken boerderijdieren wel 

degelijk een hoofdrol. 

We hadden toen nog 

een andere paus dan 

Benedictus XVI die in zijn 

nieuwste boek duidelijk 

te kennen geeft, dat wie 

straks een waarheidsge-

trouwe kerststal wil, zijn 

bezetting gevoelig moet 

afslanken tot enkel nog 

Jozef, Maria, Jezus en 

een paar herders. Er wa-

ren geen os, geen ezel 

en geen drie koningen 

in de buurt toen Jezus 

ter wereld kwam. Maar 

mijn kinderbeelden 

neemt deze paus toch 

niet af hoor. Een os en 

een ezel … die horen er 

bij. Punt uit ! 

Toen mijn broers en ik te 

groot werden om de stal 

te bouwen, bleef toch 

maar mijn allerlaatste 

gebouwde kerststal ge-

durende verschillende 

jaren pronken. Tot de 

prominentenrol werd 

overgedragen aan de 

kleinkinderen. De mooie 

traditie ging niet verlo-

ren. Met dit enige ver-

schil dat oorlogstaferelen 

nu uitbleven, want klein-

kinderen vechten nu 

éénmaal niet volgens 

oma en opa.  

Intussen is ook de bouw-

periode van de kleinkin-

deren al weer verleden 

tijd … de tijd gaat echt 

veel te snel… en staat 

opnieuw de allerlaatst 

gebouwde kerststal van 

de kleinzoon van mijn 

zus te pronken in de li-

ving van ons ma en pa. 

Hopelijk ook weer voor 

vele jaren! 

De boodschap van Kerst-

mis ligt volgens mijn be-

scheiden mening in die 

gebouwde legostal. 

Een stal gebouwd door 

een kind en voor een 

Kind.  

 

De boodschap van Kerst-

mis ligt in de kwetsbaar-

heid van elk kind. 
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Trefbaltoernooi 4
de

 leerjaar 

Dinsdag 11 december 2012 

was het 4
de

 leerjaar aan de 

beurt voor hun jaarlijks trefbal-

toernooi. In een sportieve voor-

middag zouden onze leerlingen 

spelen tegen de andere klassen 

en tegen de 4
de

-klassers van de 

andere scholen in Hamont-

Achel. 

En jawel, ze hebben zich van 

hun beste kant laten zien! In 

verschillende spannende wed-

strijden  werd er gestreden 

voor de overwinning… En of ze 

vaak gewonnen hebben! 

Na 10 leuke en sportieve wed-

strijden konden onze leerlingen 

moe maar voldaan terugkeren 

naar school. We mogen trots 

zijn op onze leerlingen om hun 

prestaties! 

werking met de ouders, die 

zorgden voor het vervoer, wa-

ren we mooi op tijd daar en 

konden we ons goed opwar-

men om goed te presteren.  

Dankzij hun groot enthousias-

me,  geweldige fair-play, super 

inzet, maar vooral dankzij hun 

formidabele samenwerking 

hebben onze leerlingen het 

keigoed gedaan! 

Zo volgden er uiteraard goede 

prestaties, want er werden heel 

veel wedstrijden gewonnen. En 

er werden niet alleen wedstrij-

den gewonnen,  er viel zelfs 

een ploeg in de prijzen!  

Sophie, Maren, Noor, Gitte, Mi-

ra en Sidney (5B) waren de bes-

te ploeg in hun reeks en ze kre-

gen dan ook een mooie trofee 

mee naar huis.  
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Netbaltoernooi 3
de

 graad 

Woensdag 12 december 2012 

stond het netbaltoernooi van 

SVS op het programma. Onze 

school zou met 4 ploegjes deel-

nemen. Vooral het 5
de

 leerjaar 

was goed vertegenwoordigd, 

met 2 meisjesploegen en een 

jongensploeg. Voor het 6
de

 

leerjaar zou er een gemengde 

ploeg mee doen.  

Mede dankzij de goede samen-

hoogte gehouden. 

Ook dit jaar krijgen weer alle 
leerlingen en leerkrachten 
warme 
chocola-
demelk 
met een 
koekje 
aangebo-
den, na 
de stemmige Kerstviering. 

Alle leerlingen krijgen dan 
bovendien nog een leuke 
verrassing! 

 

Een grote dank aan alle 
hulpouders die zich hebben 

ingeschreven  

voor dit school-
jaar. Jullie hulp 
wordt zeer ge-
waardeerd! 

 

Wij wensen iedereen dan 
ook hele fijne Kerstdagen en 
een gelukkig en  

gezond 2013! 

Beste allemaal, 

 

Het eerste trimester is al 
weer bijna voorbij, een 
nieuw jaar begint! 

Hierbij willen wij iedereen 
bedanken die heeft bijgedra-
gen aan onze worsten-
broodjes/speculaasaktie. 

Het project waar we dit 
schooljaar aan willen gaan 
werken, is de verdere ver-
fraaiing van de speelplaats. 
U wordt hiervan op de 
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Een gezond 2013 vanwege 

het oudercomité ! 

Oudercomité 

Sportactiviteiten (door Ruben Driesen, 

L .O.-lkr.) 



zelf. Wil je ze eens herbekijken? 

Je kan ze allemaal vinden op 

www.youtube.com. 

Ook de moeite om te bekijken: 

www.koopminderafval.be  . 

Hier vind je een keileuk spel, 

tips en filmpjes. 

Tot slot nog even een verslagje 

van de leerlingen die mee 

mochten naar de uitreiking van 

onze prijs van de diamantactie. 

Drie van onze 

klas mochten 

mee met de juf-

naar Genk. En 

die drie dat wa-

ren wij:  Jelke , 

Dylan en Bauke. 

We gingen een prijs ophalen 

van de diamantactie. Toen we 

er waren, werden we ontvan-

gen door een gekke meneer 

die niks zei. Er was daar een 

hele leuke kerMOS met spelle-

tjes zoals : bibberspel, tennisbal-

len gooien tegen auto’s op 

plaatjes en stokjes aan een 

magneet en dan laten vallen en 

vangen en nog veel meer.  Om 

10.00 uur mochten we een he-

le leuke thea-

 

De leerlingenraad organiseerde 

in december een wedstrijd bin-

nen de school:           ‘Ontwerp 

je eigen MOS-logo!’  

Tijdens de lessen van juf Carine 

werd er serieus gezweet bij het 

volbrengen van die uitdaging. 

Maar het moet gezegd: het zijn 

echte pareltjes! 

De leerlingenraad is op dit mo-

ment nog bezig met het stem-

men op de werkjes. Per graad 

wordt er één winnaar verko-

zen. Daarvan zal dan later één 

logo gebruikt worden door de 

school als MOS-logo. De win-

naars krijgen allemaal een prijs 

die gekocht werd in de kring-

winkel. En nee, dat is heus 

geen rommel. Check de websi-

te voor de winnaars, meer info 

én foto’s! 

De MOS-groep is ook steeds op 

zoek naar leuke, aangename 

manieren om kinderen bewust 

te maken van het afvalpro-

bleem en de mogelijkheden om 

er zelf iets aan te doen. 

Vorig schooljaar keken de kids 

naar hun dagelijkse aflevering 

van ‘de Carry-kalender’. Carry 

Goossens (FC De Kampioenen) 

schitterde in deze reeks als zich-

tervoorstelling ‘Koning Arthur 

van de ridderorde van mos’  

gaan kijken. Ridder Mark was 

heel grappig en een beetje 

dom. Ridder Jan was heel op-

gewonden omdat de koning 

zogezegd kwam. Maar al gauw 

kwamen ze er achter dat ridder 

Mark de brief niet volledig had 

gelezen. 

Na de voorstelling was de prijs-

uitreiking en 

mochten we op 

de foto en kre-

gen we een che-

que van 50 euro 

voor de kring-

loopwinkel. We 

kregen als afslui-

ter broodjes met eiersalade  en 

choco… En er was ook een cho-

coladefontein met fruit, koekjes 

en gedroo gde mango. 

Mmmmmm…. 

Daarna was de leuke voormid-

dag voorbij en reden we terug 

naar de school. 

Dylan, Bauke en Jelke. 
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MOS (door juf Mieke Nijs EN ENKELE LLN.)  
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“Wie wint met het MOS-logo 

van onze school?” 

http://www.youtube.com
http://www.koopminderafval.be


1. Stel jezelf eens voor 

Ik ben Nancy Hoekx, 42 jaar en 
fiere mama van Roos-
marijn, 5 jaar. 
 
Mijn vrije tijd breng ik 
graag door met mijn 
familie en vrienden. 
 
Je kan me altijd blij 
maken met een dagje 
winkelen in Antwer-
pen, Hasselt of Gent 
… en daar hoort na-
tuurlijk steevast een 
lekker kopje koffie 
met gebak bij. 
 

2. Hoe lang werk je nu al in de 

school en heb je nog elders ge-

werkt? 

Sedert 2000 werk ik op het 
VCLB Noord-Limburg (Neer-
pelt). 
 
Mijn loopbaan is begonnen in 
het MPI Sint-Elisabeth te Wijch-
maal, op dezelfde plek als jullie 
directeur Roel Truyers en zorg-
coördinator Ilse Arits. Ik startte 
daar als opvoedster in een leef-
groep. Daarna heb ik gewerkt 
op de PMS-centra van Neerpelt, 
Overpelt, Peer, Maasmechelen 
en Herk-de-Stad. 
 

3. Wat doe je nu allemaal in de 
Robbert? 
 
Wekelijks kom ik in de Robbert 
om te overleggen met zorgco-
ördinator Ilse, zorgjuf Han en 
directeur Roel. 
We bespreken dan de vragen 

Fijne kerstdagen en de beste 
wensen voor 2013 ! 
 

 

 

 

BEDANKT NANCY VOOR DIT 
BLITS-INTERVIEW ! 
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of de zorgen die leerlingen, ou-
ders of leerkrachten hebben en 
proberen samen tot een oplos-

sing te komen. 
 
Op vraag en na 
overleg met de ou-
ders gebeurt het 
soms dat ik obser-
vaties doe in de 
klas. 
 
Ook komen ouders 
soms tot op het 
VCLB Neerpelt met 
hun vragen. 
 

4. Vind je het een leuke job? 

Ik vind mijn job heel boeiend 
en gevarieerd. Geen enkele 
dag ziet er hetzelfde uit! 
 

5. Wil je nog iets meegeven aan 

de kinderen en/of ouders? 

In deze Kerstperiode wil ik 
aan alle kinderen, leerkrach-
ten en ouders volgende 
Kerstwens meegeven : 
 
Neem je voor, 
niets meer voor te nemen. 
Hooguit iets dichter bij el-
kaar te staan. 
Zodat we de weg, 
die we nu lopen, 
voor altijd verder kunnen 
gaan. 
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“Neem je voor niets meer voor te nemen”, 

zegt Nancy Hoeks van het VCLB ! 

Wie is wie in onze school ?  
In  deze  rubr i ek  geven  we  telkens  de  kans  aan een  

p ersoneel sl id  van onze  school  om z ich  voor te  stel l en .  

Voor deze  robporter  laten  we  graag Nancy Hoekx  aan het  

woord .  Z i j  i s  de  clb -medewerkster  van onze  school .  



Lezen is leuk! Iedereen die van lezen 

houdt is het hier vast mee eens. Lezen 

is ook heel belangrijk, want een goede 

lezer heeft het gemakkelijker op school 

en later in de maatschappij. Lezen is 

ook belangrijk om met anderen te 

communiceren en dingen op te zoe-

ken. Lezen is een basisvaardigheid 

voor je hele leven.  

Leesvaardigheid ontstaat alleen als er 

sprake is van leesplezier. Maar niet alle 

kinderen lezen graag! Kinderen die 

minder goed lezen, gaan boeken uit 

de weg, daardoor wordt hun leeserva-

ring beperkt en wordt de achterstand 

nog groter.  

 Als het lezen in de beginfase zit of als 

kinderen niet zo vlot lezen, wordt er 

verwacht dat er thuis ook geoefend 

wordt op het lezen. Dit is niet alleen 

om de leesvaardigheid te bevorderen, 

maar ook om het leesplezier te verho-

gen.  

 Het is niet gemakkelijk om te lezen 

met een kind dat niet goed kan lezen 

of dat er echt een hekel aan heeft. 

Soms zit je dan met vragen zoals “wat 

moeten we lezen? Hoe vaak moeten 

we lezen? Hoe moet je het aanpak-

ken? Hoe moet je reageren als er een 

fout wordt gelezen? …” Het zijn heel 

wat vragen waar je als ouder niet altijd 

een antwoord op krijgt.  

 Hier volgen enkele tips 

1.Zorg ervoor dat er in het huis boe-

ken, tijdschriften en kranten rondslin-

geren. Dit kan uitnodigen tot lezen. 

Zien lezen, doet lezen. Lees ook terwijl 

het kind erbij is. Het kind krijgt hier-

door de boodschap dat lezen vanzelf-

sprekend is, het hoort erbij. 

 2. Een eigen boekenplank met geleen-

de of gekregen boeken werkt stimule-

rend. 

 3. Nieuwe boeken kopen is vaak duur, 

daarom is de bibliotheek een goed 

alternatief. 

 4. Een bezoek brengen aan de bieb, 

stimuleert de zin om te lezen. 

 5. Kinderen hebben in de lagere 

school hulp nodig bij het kiezen van 

boeken.(zie de 5-vingertest) 

 6. Niet alleen de inhoud moet bij de 

veel moet lezen. 

 6. Bij een leesfout wacht u even, zeg 

het dan voor als je kind het niet zelf 

verbetert. Je moet niet elke fout aan-

duiden. Fouten bij kleine woordjes, 

maar waarvan de inhoud nog klopt 

kan je zo laten. 

 7. Soms nog eens een boekje voorle-

zen is ook een leuke afwisseling. 

 8. Kies niet te dikke boeken, een pren-

tenboek of strip mag er 

ook zeker tussen zitten. 

 9. Geef voldoende compli-

menten, zeker wanneer 

het kind uit zichzelf gaat 

lezen. Het is dan belangrijk 

om interesse te tonen en 

vraagjes te stellen over 

wat er in het boek stond. 

 10. Wanneer het echt niet lukt, wan-

neer je kind niet te motiveren is, wan-

neer je altijd ruzie hebt met je kind om 

te lezen, … kan er met een belonings-

kaart gewerkt worden samen met de 

leerkracht.  

Alvast veel leesplezier.  

 

 Doe de vijf-vinger-test! 

 1.Lees aandachtig de eerste bladzijde 

van het boek. 

 2. Alle woorden die moeilijk zijn om te 

lezen tel je op je vingers op.  

 3.Telde je minder dan vijf vingers? 

Probeer dan het boek te lezen. 

 4.Telde je meer dan vijf vingers? Het 

boek zal te moeilijk zijn. Kies een ander 

boek. Probeer dit boek over enkele 

maanden opnieuw. 
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leeftijd van het kind passen, maar het 

moet ook aangepast zijn aan het lees-

niveau van het kind. Niet alle kinderen 

van eenzelfde klas hebben hetzelfde 

leesniveau. Om te weten op welk ni-

veau uw kind leest, kunt u contact 

opnemen met de leerkracht.   

7. De aanduiding van de moeilijkheids-

graad van de tekst staat meestal op 

het boek vermeld. Er bestaan ook boe-

ken voor moeilijkere lezers, waarvan 

de inhoud 

interes-

santer is. 

Enkele 

reeksen 

zijn o.a de 

wentel-

trap, zoek-

licht, streepjesboeken, leeslift, Leopold, 

woordbeeld. Je kan ook altijd hulp of 

uitleg vragen in uw bibliotheek. 

  

Een positieve leessfeer, samen met uw 
kind lezen  

 1.Zorg af en toe voor rustige leesmo-

menten. Het is het best dat de TV uit-

staat, er geen computerspelletjes op-

staan, … Zorg voor een goede sfeer, je 

kind moet het leuk vinden. Een lekkere 

knusse en gezellige ruimte bevordert 

het lezen. 

  

2. Wees blij met elke inspanning die je 

kind doet om met boeken om te gaan.  

Bladeren in strips, tijdschriften of de 

achterkant van een boek proberen te 

lezen  is een stap in de goede richting. 

 3. Lees niet te lang. 5 à 10 minuten 

per dag zijn voldoende. Wanneer je 

kind absoluut niet wilt lezen op een 

bepaald moment, probeer dan een 

compromis te sluiten om het wel op 

een later moment te doen. 

 4. Laat je kind zelf de boekjes kiezen. 

Probeer hem/haar een keuze te laten 

maken uit  een aantal boekjes op zijn/

haar avi-niveau. Een boekje rond hun 

interesse werkt ook heel motiverend. 

 5. U kunt om de beurt lezen. Eerst u 

een stukje en dan het kind, dan u 

weer, … . Ook het samen lezen van een 

stukje tekst is een fijne afwisseling. Zo 

heeft het kind niet het gevoel dat het 
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“Wees blij met elke inspanning 

die je kind doet om te lezen  !” 

Lezen is leuk (door zorgjuf Han)  



 ...er verschillende schoolrekeningen nog steeds open staan. Gelieve de aanmaningen te betalen.  

Een school moet ook kunnen leven. Gelieve daarbij ook enkel te betalen op het rekeningnummer 

dat vermeld staat op het overschrijvingsformulier ! Vermeld ook steeds de gestructureerde mede-

deling, deze bestaat uit 12 cijfers. Zonder deze gestructureerde mededeling kan uw betaling niet 

automatisch verwerkt worden. Bij problemen met betalingen raadpleeg even het schoolregle-

ment op het web. De directeur zoekt samen met jou naar oplossingen. 

 ...onze sponsorloop maar liefst € 4800 opbracht! PROFICIAT en BEDANKT ! We hopen in het voor-

jaar de kinderen een nieuw speeltuig in de zandbak te schenken. 

 … we na de Kerstvakantie in 4B starten met een duo-baan. Klastitularis Astrid Verhoeven zal dan 

samenwerken met co-klastitularis Natalie Van Overloop.  

 … onze onderhoudsmedeweker Daniëla Tertulino trotse mama werd van Mikael. Namens alle kin-

deren en het personeel een dikke proficiat ! 

 … ongewettigde afwezigheden terecht erg sterk gecontroleerd worden door de inspectie van het 

Ministerie van Onderwijs. We kennen al voorbeelden binnen onze school waar de schooltoelage 

werd ingehouden. Elk kind heeft recht op onderwijs. Laat je kind niet onnodig thuis of ga niet 

vroeger op vakantie tijdens de schooldagen! 

langs de rode lopers 
van de middenstand 

is het goed 
om tussen de pakjes 

van MP3 MP4, IPad, IPhone, GSM, 
smartphone, notebook, tablet PC, 

Orbis, Blackberry en Wii 
de boodschap van  

Kerstmis 
even te zoeken. 

 
Roel Truyers, directie 
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Wist-je-dat. . .  

KERSTWENS VAN LAGERE SCHOOL DE ROBBERT 

ken!”. 

De sporthal nodigt door zijn 

grootte ook 

uit om wat 

aandacht te 

schenken aan 

andere spor-

ten.  

Ook het over-

blijven in de 

klassen loopt 

door het engagement van de 

leerkrachten. Toch willen we 

uitdrukkelijk vragen om het 

overblijven niet aan te moedi-

gen. Eten in 

een klas met 

veel kinderen is 

geen ideaal uit-

g a n g s p u n t . 

Wanneer het 

mogelijk is, laat 

je je kind best 

nu thuis eten. 

De tijdelijke oplossingen voor 

de turnuren en het overblijven, 

blijken niet voor grote proble-

men te zorgen. (door de ver-

warmingsperikelen) 

In samenwerking met het stads-

bestuur trekken onze leerlingen 

tijdelijk naar de sporthal in de 

Posthoorn. Er werd zelfs al sa-

men aan netbal gedaan met de 

plaatselijke groep senioren. 

“Van een nood een deugd ma-
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“Dat doet je hart eer aan …” 

Tijdeli jke oplossingen L .O.  + Overbli jven  



Langs deze weg wil het recent 

opgerichte bouwcomité van Lage-

re school De Robbert je geregeld 

op de hoogte houden van het 

nieuwe masterplan.  

Spoedprocedure verwarming 

blok B 

Het studiewerk over deze verwar-

mingsinstallatie kwam sneller dan 

gepland, door een plotse panne 

van de stookruimte in blok B 

(sporthal, eetzaal, toiletten, studio 

leerkrachten, …). 

De ingenieur verwarmingstech-

nieken adviseerde ons al snel dat 

de hele zaak best diende ver-

nieuwd te worden. Om echter een 

spoedprocedure bij de desbetref-

fende instanties 

los te krijgen, 

konden we niet 

over gaan tot 

een herstelling 

op korte ter-

mijn. Ook de 

tijdelijke oplos-

singen van diverse verwarmings-

toestellen om de lokalen warm te 

krijgen leken niet vanzelfsprekend. 

Vandaar de keuze om uit te wijken 

naar de sporthal van ‘t stad en om 

te eten in de klassen. Ook de leer-

krachten dienden met hun ont-

spanningsruimte te verhuizen naar 

een andere locatie. Blok B staat 

bijgevolg momenteel leeg en we 

proberen de lokalen vorstvrij te 

houden met kleine apparatuur. 

Inmiddels kunnen we gelukkig 

melden dat er vaart werd gezet 

achter de spoedprocedure en we 

hopen dan ook dat we het erg 

snel terug warm krijgen, zonder 

een extra tandje te moeten bij ste-

ken bij het sporten. 

 

 

 

toiletten en secretariaat van de 

school. 

We vreesden ook hier voor grote 

stukken in ondergrondse leidin-

gen, maar dit bleek achteraf toch 

mee te vallen. Er zaten namelijk 2 

vergrote verstoppingen in het stel-

sel dat een overdruk gaf. 

Onze secretariaatsmedewerkers 

Quitje en Anita, zorgjuf Han en 

directeur Roel reageerden alert en 

namen de onaangename taak op 

zich om de stinkende smurrie op te 

ruimen. Ze kenden al andere leu-

kere bezigheden. 

Nadien werden de lokalen door 

het onderhoudspersoneel en de 

directeur ontsmet en gereinigd.  

We profiteerden van de onaange-

name gelegenheid om de beerput-

ten leeg te laten trekken en de lei-

dingen te laten spoelen. 

Waar we 2012 misschien koud en 

in de smurrie eindigden, kijken we 

hoopvol uit naar 2013, waar de 

eerste stappen binnen de renova-

tie van het gebouw vorm krijgen. 
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Eerste dossier buitenschrijn-

werkerij 

Ook dit bouwdossier is zo goed als 

volledig klaar. In deze eerste fase 

worden alle ramen en deuren ver-

vangen van blok C (bovenbouw) 

Ook nieuwe venstertabletten en 

zonnewering zijn hierin voorzien.  

In latere fases volgen de andere 

ramen van de school. 

Dossier sanitair 

 Het bouwcomité maakte nog en-

kele bedenkingen bij dit dossier en 

gaf wat aanvullingen op het voor-

gesteld plan om het gehele sanitai-

re gedeelte van de school te ver-

nieuwen. We kijken uit naar het 

uiteindelijke resultaat waar zowel 

de toiletten van 

de onderbouw 

als deze van de 

bovenbouw ver-

nieuwd worden. 

Ook de toiletten 

binnenshuis wor-

den aangepakt. 

Verfwerken 

Omdat de binnenrenovatie van 

het gebouw (vloeren, verfwerken, 

…) in een latere fase in het master-

plan aan bod komen en dit nog 

wat jaren gaat duren, hebben we 

er toch al voor gekozen om wat 

verfwerken in eigen beheer uit te 

voeren. 

Toiletproblemen vrijdag 

14-12 

 Alsof de wet van Mur-

phy er mee gemoeid 

was, werden we in de 

voorlaatste week voor 

Kerstmis nog getrac-

teerd op een onaange-

name smurrie. Een 

groot gedeelte van het 

r ioleerste lse l  ( lees 

‘toiletten’) ledigde zich 

in blok C, in de gangen, 

D E  R O B P O R T E R  

“Veiligheid en comfort als uitgangspunt 

voor de komende bouwdossiers!” 

De Robbert in de steigers (bouwcomité)  



Voor recent nieuws, foto’s, schoolkalender, voorbije edities Robporter 
enz. kijk geregeld op onze vernieuwde website.                             
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WWW.DEROBBERT.BE (I .C .T. -coördinator 

Toon Donné) 

24-12-12/04-01-13 : Kerstvakantie 

15-01-13 : Trefbaltornooi 5de leerjaar 

29-01-13 : Info-avond ‘Op weg naar het secundair’ (6de lj) 

30-01-13 : Vrij voor de lln. (studiedag) + Cross der jongeren  Lommel (buitenschools) 

11-02-13/15-02-13: Krokusvakantie 

28-02-13 : Trefbaltornooi 3de leerjaar 

06-03-13 : Culturele voorstelling in de Posthoorn  

11-03-13 : lokale verlofdag 

01-04-13/12-04-13: Paasvakantie 

24-04-13 : Mini-tennis 1ste + 2de lj (buitenschools) 

01-05-13: Feest van de arbeid: Vrij 

09-05-13/10-05-13: O.L.H.-Hemelvaart 

15-05-13 : Danshappening voor alle leerjaren (buitenschools) 

20-05-13: Pinkstermaandag : Vrij 

27-05-13: Alles met de bal 3de + 4de lj 

06-06-13: Kronkeldiedoe 1ste + 2de lj. 

09-06-13: Schoolfeest ‘10 jaar De Robbert’ + vaderdag 

28-06-13: Laatste schooldag : namiddag vrij 
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“In deze Kerstvakantie is het 

grootste geschenk jezelf als vader 

en/of moeder !” 

Resterende Verlofdagen 2012 -2013  +  Belangrijke  date  

 

BEZOEK ONS OP 

HET WEB !!! 



sportief en eigentijds 

sterk in I.C.T.        muzisch 

 bewogen team 

 

 

 

zorgzaam  

 

groot in kleine dingen 

Kloosterstraat 6 
3930 Hamont-Achel 
 

Voor recent nieuws, foto’s, schoolkalender, voorbije edities Robporter 
enz. kijk geregeld op onze vernieuwde website. (ICT-coördinator Toon 
Donné) 

Www.derobbert.be 

0032 11 44 55 61 
0032 11 44 65 73 (fax) 
secretariaat@derobbert.be 

“In ieder mens schuilt een kind, 
in ieder kind schuilt een mens.” 

LAGERE SCHOOL DE ROBBERT 

Bezoek ons op het 

web  

www.derobbert.be 


