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De kat van mijn buren
sproeit jammer genoeg
ook in mijn tuin met
haar geurklieren.
Als imker heb ik 5 bijenvolken in mijn tuin, maar
geen enkele bij waagt het
om in de verkeerde kast
binnen te vliegen.
Elke dag vliegt de buizerd over zijn velden om
’s avonds te komen rusten in de oude eik achter
ons huis.

De taliban proberen onder het mom van een
godsdienstoorlog gewoon
hun macht en territorium te versterken ten koste van de meisjes en
vrouwen in Afghanistan.
We gaan honderd jaar
terug in de tijd. Stel je
voor dat we morgen alle
meisjes en vrouwelijke
leerkrachten in de Robbert geen toelating meer
geven. Vooruit meester
Toon, meester Koen en
meester Koen, meester
Tijs, meester Seppe en
directeur Roel. Werk aan
de winkel!
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Enkele dagen geleden nam ik overdag even een ontspannend bad boven. Ik was alleen thuis en plots hoorde ik beneden een inbreker zomaar in mijn huis binnen wandelen. Ik voelde me bedreigd en begon ostentatief lawaai te maken.
Mijn eigen kantoor gaf ik een persoonlijke tint. Dierbaren die me te vroeg ontvielen kregen met hun foto
een herdenkingsplaats in mijn werkruimte. Dat is een duidelijk persoonlijk signaal. Als iemand daar ongepast op zou reageren, zou ik dat aanvoelen als een aanval.
Als iemand me respectloos als directie benadert of uitscheldt, op welke wijze dan ook, voel ik me terecht
erg bedreigd binnen mijn beleidsfunctie. In mijn vriendenkring zou het dan weer ongepast zijn om me niet
met mijn voornaam aan te spreken.
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Eindejaarswensen van team De Robbert

Uit het 1ste leerjaar : Wist je dat …
(juf Carola, juf Steffy, juf Lotte, juf Han)

boeken: Waar is de taart? Picknick met taart van Thé Tjong-Khing
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Gouden weken en expeditie geluk: zorgcoördinator Ilse Arits + 4de
leerjaar juf Mieke

De gouden weken
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Kerstwensen uit het derde leerjaar
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SOS PIET CORONA:
preventieadviseur Theo Mannaerts
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Muzische klas:

van De Robbert

Lekker (,) lezen!

* De Voorleesweek startte op 22 november met een heus voorleesontbijt. De
leerlingen aten een lekker ontbijtje en de
leerkracht las voor uit, natuurlijk, een
boek over smikkelen en smullen.
* “Juf, steeds als jij voorleest over al dat
snoep, krijg ik honger en goesting...”

De Monstersnackbar
Hap, slik, wegwezen!
Planeet Snoepiter
Broodje Rat
Hongerrrrrrrrrrr
Waar is de taart?
Picknick met taart
De duizend ikken van Daan
Pietenpoezen
Het geheim achter het fornuis
O monster, eet me niet op
…

* Een tekening maken over het boek, een
planeet met de lekkerste snoep, was
geen enkel probleem, ze hadden tonnen
inspiratie.
* 'Een gruwelijk leuk boek'
* We hebben pepernotenmuffins gebakken in de keuken van de school.
* We mochten bellen blazen met een
kauwgom. En een zolang mogelijke sliert
trekken. In de klas pronkt nu een beeldje
beplakt met al onze afgeknabbelde
kauwgoms.
* De leerlingen vonden het gezellig om
iedere dag met een lekkernij te luisteren
naar een verhaal.
1 leerling uit L1B (Rosa ;) ) vond het
zelfs zo lekker dat ze een pannenlikker
mee naar school bracht in plaats van
een lepeltje :D :D

Pagina 9

De leerlingen dachten dat ze elke keer iets kregen
om te eten omdat ze op maandag een ontbijt hadden gehad.
Dat klopte bijna: op woensdag trakteerde de ouderraad op een lekkere appel, op vrijdag deden zelfs
Sint en Piet mee met onze Voorleesweek en
brachten wat strooigoed.
Het boek ‘Waar is de taart?’ is een boek zonder
tekst, maar met heel veel tekeningen.
De kinderen wilden letterlijk in het boek kruipen.
Na het voorlezen mochten we allerlei keukenspullen versieren met ‘dots’, net zoals Yayoi Kusama.
De keukenspullen worden in de muzische boom op
de speelplaats gehangen.

Wij hebben een quarantaine-voorleesweek gehouden. Online voorleesmoment met een
lekker ontbijtje. Heel speciaal!
Een echte snackbar in de klas, want de juf en meester hebben getrakteerd op frietjes van
de frituur. Mmmmmm lekker! En het fragment wat we aan het lezen waren tijdens het
eten van die frietjes ging er perfect bij!
Juf Carine las voor uit ‘O monster, eet me niet op!’. Een heel spannend boek. Na het
voorlezen maakten we ons eigen monster door te stempelen met vorken.
Na een leuke week voorlezen en heel wat lekkers keken de leerlingen enthousiast naar
het afsluitende filmpje. Spontaan volgde hierop een applaus van de kinderen! De Voorleesweek viel hier in de smaak!
Ook de ouders droegen hun steentje bij en deelden het recept van hun favoriete eten. Er
werden meer dan 200 recepten ingediend.
Nu nog wachten op de uitgave van het enige echte De Robbertkookboek!!!!!!!
Wordt vervolgd.
De muzische werkgroep
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Zwerfvuilactie + herfstwandeling: 2de
leerjaar juf Gerda
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Wist-je-dat… (Namens het team De Robbert)

€

We wensen voor 2022
12 maanden vreugde
52 weken plezier
365 dagen succes
8760 uren gezondheid
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Uit het 5de leerjaar: OVER-BRUGGEN (juf Annick)
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Muzische klas: WEET JE NOG? DIT GEBEURDE ER IN 2021
•

De Fidget Toys waren heel populair in 2021. Ik heb ook veel Fidget Toys, ik vind de
DIMPLE de leukste.

•

Corona is nog altijd niet weg.

•

In Washington D.C. wordt het Capitool bestormd door aanhangers van president
Trump.

•

Julie Van Espen werd verkracht en vermoord door Steve Bakelmans.

•

Ik heb nieuwe schoenen gekregen die Bilal heel sik vindt.

•

Ik heb geprobeerd om in mijn kamer te blijven voor 24 uur.

•

Mijn babybroer werd geboren.

•

Racisme

•

IK ZIT IN HET ZESDE!!!

•

Ik heb 200 volgers op TikTok.

•

Lewis Hamilton is verloren tegen Max Verstappen met FORMULE I.

•

Ik ben bij VTM-nieuws geweest. Dat was superleuk en daarna ben ik naar de Nacht-

stopt maar niet :(

wacht show geweest.
•

Natalia is voor de 2de keer mama geworden. Het kindje heet Apollo.

•

Er is een tweede wolf gezien in Antwerpen.

•

Baby Shark is het liedje dat het meeste bekeken werd op Youtube.

•

Nina Derwael werd Olympisch Kampioen op de ongelijke leggers.

•

Squid game was de populairste televisieserie van het jaar.

•

Bij een voetbalwedstrijd, tijdens het EK, kreeg een speler een hartaanval.

•

Måneskin is de winnaar van het Eurovisionsongfestival 2021.

•

Gebruikte de zanger cocaïne?

•

Er zijn fietsstraten gekomen in Hamont.

•

“LOL” werd het kinderwoord van het jaar.

•

Julia is het nieuwe K3tje geworden.

•

De coronamaatregelen werden dikwijls aangepast.
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Muzische klas (vervolg)
•

Elvis Presley is de beroemdste zanger ter wereld!

•

Er werden coronavaccins gezet en binnenkort ook voor de kinderen onder de 12.

•

Joe Biden werd president van de Verenigde Staten.

•

Prins Philip overlijdt, hij was 99 jaar.

•

In Noord-Amerika was een zonsverduistering te zien.

•

In België registreerde men, tijdens de zomer, de grootste neerslaghoeveelheid ooit gemeten sinds 1833.

•

In Floridia, Sicilië wordt een temperatuur van 48,8 °C gemeten: de hoogste in Europa
ooit.

•

Bij een bomaanslag in de buurt van een meisjesschool in de Afghaanse hoofdstad Kabul vallen meer dan 60 doden, vooral tienermeisjes.

•

Landen komen samen voor klimaattop Glasgow.

•

Vanaf 6 jaar mondmasker.

•

Er zijn in 2021 veel nieuwe stijlen uitgevonden : visco girl, e-girl en softy.

•

Jelly Fruits waren heel erg in.

•

Er is een nieuwe versie van corona genaamd OMNIKRON.

•

Ik ben positief getest op 21 november (mijn verjaardag).

•

Ook HAPPY STONES gezocht?

•

Door zeer extreme regenval overstromen meerdere dorpen en
gebieden in België, Duitsland en Nederland.

•

Juf Ilse werd 52 jaar.

•

Ik kwam voor het eerst naar De Robbert.

•

Messi won voor de zevende keer de Ballon d’Or.

•

Almilla ging naar een andere school.

•

Vastgelopen containerschip blokkeert Suezkanaal.

Wat zal 2022 ons brengen?
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Belangrijke verlofdata: BEWAREN !!!

Een hart onder de riem voor de zorg en de
bejaarden
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6de leerjaar: DE WARMSTE WEEK
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Kloosterstraat 6
3930
Hamont
Telefoon: (032) 11 44 55 61
E-mail:
secretariaat@derobbert.be

sportief en eigentijds
sterk in ICT
muzisch
bewogen team

www.derobbert.be

zorgzaam
groot in kleine dingen

