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Directeur Roel: “De aarde
verbindt …”
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Beste familie van Etienne, beste
vriend Etienne… zal ik jullie eens wat vertellen. Ik heb de symbolen van wierook en wijwater niet
nodig om Etienne te zegenen. Ik zal hem zegenen met een anekdote van vroeger. Ik heb Mia en
Etienne nog weten vrijen op de kermis…”
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Zorgcoördinatrice Ilse Arits: “Er zijn voor alle
kinderen…”

Secretaresse Lene Tuyaerts: “Samen
zullen we blijven hopen op…”

ROBPORTER van HOOP

Pagina 4

ROBPORTER van HOOP

Ouder Fethiye Fansa: “Hoop op heldere dagen…”

Leerkracht Tanja Duysters: “Mensen op
handen dragen…”

Pagina 5

Muzische juf Carine Hillen: “Blij met kleine dingen…”

‘MY CORONA’

Juf Carine

Exit, here we come. We komen stilletjes aan uit de lockdown. We mogen weer uit ons
kot, maar niet te zot. Nu we weer op café en restaurant mogen, kan de vakantie beginnen. Het ziet er dus naar uit dat dit alles binnen afzienbare tijd een vage herinnering is. Zou dat niet jammer zijn? Want al liepen we met z’n allen soms de muren op
door de maatregelen, al gingen we minstens één keer per dag naar de winkel om toch
maar even bij andere mensen te zijn, er waren toch ook heel mooie kanten aan deze
gedwongen cocoon-periode?!
O ironie. In een periode waarin we niemand mochten vastpakken of op café of restaurant gaan heb ik meer contact gehad met familie, oude en nieuwe vrienden dan ooit
tevoren. Al was het dan via de telefoon, een gratis kaartje van Bpost, WhatsApp of op
de stoep: geweldig toch dat er nu tijd was om eens te vragen hoe het écht gaat?
Me worstelend door muzische thuisopdrachten, JibJab, GIMME, video’s uploaden en
mails van leerlingen, ouders,… kwam ik tot het besef: Een mens is nooit te oud om te
leren ☺.
En eens tijd om: te lezen in de zon (Wat hadden we geluk met het weer!), lekker lang
tafelen met mijn gezin, te genieten van een luie zondag, op het gemak in de tuin te
werken, regenbogen spotten, mijn kapsel te laten groeien, kilometers fietsen,…
We werden de afgelopen maanden blij van kleine dingen: “Er was weer W.C.-papier in
de winkel!”, “Creatieve filmpjes en foto’s van muzische opdrachten”, “Er staat maar
drie man in de rij aan de Colruyt!”, “Kaartje van een leerling in mijn brievenbus”, “Een
nominatie bij de Gezinsbond”, “We gaan naar oma en opa!”, “Terug naar school”,...
Ik neem me heilig voor om deze kleine dingen zo lang mogelijk vast te houden voor ik
me wellicht toch weer verlies in niet-essentiële uitstapjes, verlangens en aankopen.
En me elke keer even af te vragen: is dit wel essentieel?
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Een ouder van een leerling: “Heel veel graag zien…”
LOCKDOWN door de ogen van de zesdeklassers
Tijdens de lockdown kregen de leerlingen (en ouders) van het zesde volgende opdracht

.

Een greep uit de inzendingen:
Brief van een mama aan haar zoon
over deze corona-tijd

:
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Zesdeklassers over corona
Film kijken
Wandelen
W.C.-rol-challenge
Kampvuur in de tuin

Trampoline springen
Petit-beurretaart maken
Samen op berenjacht

Spelletjes doen met de familie.

We moesten in ons kot blijven.

Regenboog tekenen.
We deden één weekend alsof we op
vakantie waren.

Thuiswerk is zo saai, in de klas
wordt er al eens gelachen.
De grens was dicht.

Ik heb veel met de dieren kunnen
spelen.

We konden niet naar oma en opa,
familie en vrienden.

Videobellen met familie
Ik maakte een ‘Corona-Lisa’ en won

Grappen uithalen
Veel tekenen

Zwemmen
Puzzelen

Ik moest twee weken in quarantaine.

hiermee een prijs.

Had je iets te vieren
in deze periode?
Hoe vierde je dit?

Naar de Efteling gaan.
Hopelijk op kamp gaan.
Vriend uitnodigen om te komen slapen.
Kinderfeest en grote mensenfeest vieren.
Ravotten op de trampoline bij de buren.

Pasen : Mama had de eitjes verstopt
in de tuin. En nadat we die hadden
gevonden, gingen we samen ontbijten.
Mijn verjaardag : Familie in aparte
bubbels om verjaardag te vieren. Met
2 vriendjes gaan wandelen en een ijsje
eten.
Moederdag : Met de wokpannetjes
gegeten en even op afstand naar
moeke en omi ‘fijne moederdag’ gaan
zeggen. Zelf cadeautjes gemaakt en
afgegeven.
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Twee van onze jongste leerlingen tekenden hun corona-ervaring.
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Belangrijke mededelingen






Belangrijke data schooljaar 2020-2021
Kijkmoment: vrijdag 28 augustus 2020 (check met de website www.derobbert.be)
Startdag: dinsdag 01 september 2020
Pedagogische studiedag: vrijdag 09 oktober 2020
Lokale verlofdag: maandag 12 oktober 2020
Herfstvakantie: maandag 02 november 2020 tot en met zondag 08 november 2020
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 tot en met zondag 02 januari 2021
Pedagogische studiedag: woensdag 27 januari 2021
Krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
Lokale verlofdag: vrijdag 19 maart 2021
Paasvakantie: maandag 05 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
Feest van de arbeid: zaterdag 1 mei 2021
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Brugdag: vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
Begin zomervakantie: donderdag 01 juli 2021

Tekst uit Okra mei 2020

Onbekend
(uit Okra mei 2020)

Hoop

(geschreven door Mevr. Van Raepenbusch)

Kloosterstraat 6
3930 Hamont-Achel

sportief en eigentijds
sterk in ICT
muzisch
bewogen team

0032 11 44 55 61
secretariaat@derobbert.be

www.derobbert.be

zorgzaam
groot in kleine dingen

Dank aan de ouders

