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Nieuws uit het 1ste leerjaar: plezante activiteiten in 1B 
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Nieuws uit het 2de leerjaar: een verhaal voor Jan 
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Nieuws uit het 3de leerjaar: hoekenwerk 

Nieuws uit het 3de leerjaar: samen leren in groepjes  
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“Verschillen tussen leerlingen 
normaal maken !” 



Nieuws uit het 4de leerjaar: voorleesweken 

“Voorlezen … 
blijft 

spannend 
hoor!” 
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Nieuws uit het 5de leerjaar: 5C doet mee met de Ketnet-koekenbak   
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In 6B werd er een schrijfwedstrijd gehouden. We maakten kennis met verschillende speurders-, griezel-, 
avonturen-, detectiveverhalen. In groepjes werd er volop gefantaseerd en geschreven. Alle verhalen 
werden griezelig-eng-megaspooky-superexpressief-... voorgelezen terwijl wij met de hele klas op het 
puntje van onze stoel luisterden en bibberden. Daarna werd er gestemd wat ons favoriete verhaal was. 
Hieronder kan je het lezen: 

Wilco en het avontuur 

Er was eens een jongen uit Hamont, genaamd Wilco, hij is 11 jaar. 

Hij fietste naar huis en vond een smartwatch op straat. 

Wilco kwam thuis en zei niks tegen zijn mama. 

Hij ging naar zijn kamer en testte het uit. 

Het enige spel dat erop stond was 5-nichs of leugendetector. 

Hij klikte op het spel en werd erin gezogen. 

Hij belandde op een stoel en er was een mysterieuze man. 

Hij zei: ‘Eén leugen en je komt in de horrorgevangenis.’ 

De mysterieuze man stelde al 4 vragen. 

De laatste vraag was heel moeilijk en de vraag was: ‘ben je ergens bang voor?’. 

‘Nee’, zei Wilco, maar het was fout. Wilco zei:  ‘Alleen voor spoken.’ 

Er kwam een zwart busje aan. 

Wilco werd in het busje geduwd en het busje reed naar een verlaten kasteel. 

Hij werd in de allerengste cel geduwd. 

Er kwam een clown aan en ging voor de cel zitten. 

Hij zag een rooster die los was, hij trok het rooster weg en glipte erin. 

Het was een reuze ventilator. 

De ventilator was een beetje verstopt, hij ging stilletjes naar beneden, hij zag een raam. 

Hij dacht: ‘daar is de ontsnappingsroute.’ 

Hij sprong naar beneden, hij kwam in een rivier terecht. 

Ondertussen in Wilco’s kamer... 

Zijn moeder kwam binnen en zag hem niet. 

Opeens teleporteerde Wilco zichzelf op zijn bed en zijn moeder zei: ‘Wat ben ik blij dat je er 

weer bent!’ ( met dank aan de auteurs Stef Jansen en Willem Staals ) 

Nieuws uit het 6de leerjaar: schrijfwedstrijd  
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OPBRENGST SPONSORLOOP  

 

Maar liefst € 7471.27 renden 
en wandelden de leerlingen bij 
elkaar. 

En met de 25% steun van DE-
CO RAMEN EN DEUREN HA-
MONT of te wel € 1867.82 ko-
men we aan een totaalbedrag 
van € 9339.09. 

Hier komen we al aardig ver 
mee. 

Het geheel zal ons ± € 12 000 
kosten. Het resterende bedrag 
zal de school verder ophoes-
ten. 

 

Een dikke merci ouders, fami-
lieleden en vrienden ! 

Chromebooks in onze school - ICT-coördinator Toon Donné  
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“De opbrengst van de 
sponsorloop is weer heel 

goed besteed. BEDANKT!” 

https://www.whizzkids.vlaanderen/
https://www.whizzkids.vlaanderen/


Uit de zorgklas: Fundels - juf Han 
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IN OVERLEG MET DE OU-

DERRAAD EN SCHOOL-

RAAD HEBBEN WE AL DE 

LEERLINGEN VERPLICHT 

OM EEN FLUO-VEST TE 

DRAGEN OP WEG NAAR 

SCHOOL OF NAAR HUIS. 

WE ZIEN NOG GEREGELD 

KINDEREN ZONDER FLUO-

VEST !  

WE WILLEN ER OP AAN-

DRINGEN OM DIT GOED 

OP TE VOLGEN VOOR JE 

ZOON/DOCHTER EN HEN 

ZEKER TE STIMULEREN 

EN TE VERPLICHTEN! WE 

DOEN DIT VOOR DE VEI-

LIGHEID VAN JE KIND! 

FLUO-VESTJES VERPLICHT ! 

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 95 gouden, 171 zilveren, 639 bronzen en 12 kleutermedailles uit 
op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 917 medailles. Een stijging met 33% 
tegenover vorig jaar. 39% van alle Vlaamse basisscholen behaalden een medaille Verkeer op School. 

 

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.  

 

Werkgroep verkeer 
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Vriendschap’ Kom erbij!’. 

Voorleesweken in de school 
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De tijd in de jeugdbeweging en 
de bijhorende zomerkampen. 

Ik hou van bluesmuziek. Ik kan 
daar van genieten. Dankzij die 
muziek heb ik ook een aantal 
echte vrienden voor het leven. 

Eindspel: meester Kris  Bex, ondersteuner, aan het woord 

Pagina 12 ROBPORTER  

“Begin met jezelf, dan 
ben je al een eind op 

weg. “ 



Eindspel: meester Sylvain Bex, ondersteuner, aan het woord 
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ONZE NIEUWJAARSWENSEN VOOR JOU ! 
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€

KETNET-KOEKENBAK VAN 5C 



Naar aanleiding van de 

Voorleesweken las ik het boek ZEB. 
voor aan de derde graad. In het twee-
de hoofdstuk  zoekt Ozzie een grap 
voor Ziva in de grapjeswinkel. En dat 
is nog best lastig als je maar veertien-euro-dertig te besteden hebt. In het verhaal komen ver-
schillende soorten grapjes voor: goedkope grapjes, een tweedehands/gebruikt grapje, een flauw 
grapje, een doordenker, grapjes voor boven de achttien, woordgrapjes. Uiteindelijk vindt Ozzie 
bij ‘overige grapjes’ precies wat hij zoekt! Maar wat is die grap precies?  

Als opdracht kregen de leerlingen: Verzin een ‘goede’ grap en lees deze aan elkaar voor. Ik pik-
te er enkele voor jullie uit. 

 

 

Er zitten drie mannen op een motor; één voorop, één in het midden en één achterop.  

Wie zit er in het midden? Rob 

 

Het is zwart en wit en het vliegt door de ruimte. Een koemeet 
 

Jantje zit in de klas en zegt de hele tijd broem broem. Op een gegeven moment is de juf het zat 
en zegt: "Als je nog een keer broem broem zegt dan 
ga je op de gang." Even later zegt Jantje weer broem 
broem. "Jantje, ga maar naar de gang!", zegt de juf. 
Waarop Jantje zegt : "Sorry juf, maar mijn benzine is 
op." 

 

Wablief en Wablaf zitten op de trein. Wablaf stapt af.              
Wie zit er nog op de trein?  Wablief                                                 
Wablief en Wablaf zitten op de trein. Wablaf stapt af.              
Wie zit er nog op de trein?  WABLIEF!                                                   
Wablief en Wablaf zitten op de trein. Wablaf stapt af.              
Wie zit er nog op de trein?  Hahahahaha 

 

In de muzische klas van juf Carine 
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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 
 


