
Lagere School   
De Robbert 

Ik schrijf 2 april 2022. Ik 

mag weer even vertoeven 

in mijn land van de dui-

zend heuvels. Voor de 

15
de

 maal op Rwandese 

vredesmissie om onze 

projecten van Thousand 

HillsofHope (zie verder in 

dit schoolblad) op te vol-

gen en te ondersteunen. 

Na twee moeilijke covid -

jaren kom ik weer thuis 

in mijn tweede roots. Tel-

kens opnieuw het jachtig 

leven even ontvluchten. 

In onze hypermoderne, 

maar vaak onmenselijke 

samenleving, lukt dat 

niet altijd meer. Non -stop 

worden er prikkels afge-

vuurd op kinderen en 

volwassenen.  

Ik schrijf 7 april 1994. In 

100 dagen worden er in 

Rwanda 1 000 000 kin-

deren, mannen en vrou-

wen vermoord in een ge-

nocide tussen twee vol-

keren. De wereld kijkt 

verbijsterend toe é meer 

nog é ze levert enkel 

wapens.  

Ik schrijf 24 februari 

2022. In 60 dagen wor-

den er in Oekraïne tien-

duizenden kinderen, 

mannen en vrouwen ver-

moord in een oorlog tus-

sen twee volkeren. De 

wereld kijkt verbijsterend 

toe é meer nog é ze 

levert enkel wapens.  
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Woordje van de directeur  

òWie voor oorlog vlucht is een vredeszoeker.ó 

Mei 2022  



 

Vervolg woordje van de directeur  
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Ik schrijf 15 april 2022 en drink bananenbier met mijn Rwandese kennis op wat bijna weer voorbij is 

maar heel goed was. Het alcoholpercentage van 14% ligt beduidend hoger dan een Vlaamse pils, maar 

op een vlucht huiswaarts wordt gelukkig enkel covid gecontroleerd. Gezondheid of ubuzima !  

Solidariteitsacties in onze school  



Solidariteitsactie: Een hart  voor Oekraïne door 

pastorale werkgroep  

P.S.  Jullie vinden een kort filmpje over die dag 

op de website.   Er zijn ook wat fotoõs bij van de 

overhandiging van 

onze hulpgoederen 

aan de grens van 

Polen 

Juf Ine, juf Astrid, 

juf Gerda  
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Terug naar Rwan-

dañImanaõ (productiehuis De 

Chinezen)

Solidariteitsactie: Afrikamarkt voor Rwanda  
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Vervolg Afrikamarkt voor Rwanda  
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Dinsdag 26 mei hebben we 

met klas L6C gekantklost. 

Voor we konden beginnen, 

wilden we er natuurlijk wel 

het een en het ander over we-

ten. De workshop is een on-

derdeel van de jaarlijkse Erf-

goeddag, die wordt georgani-

seerd door FARO. De tech-

niek van het kantklossen 

ontstond in de 16 e eeuw. Tot 

het einde van de 19 e eeuw 

was dit uitsluitend hand-

werk. Als gevolg van de In-

dustriële Revolutie wordt het 

nu machinaal gemaakt. Na-

tuurlijk willen ze niet dat de 

ambacht ôkantklossenõ verge-

ten wordt. Daarom kreeg het 

zesde leerjaar deze work-

shop.  

Zes dames kwamen vol en-

thousiasme de klas binnen. 

Ze hadden van alles meege-

nomen, dingen die bijna nie-

mand in de klas ooit gezien 

had. Ze legden ons uit dat 

iedereen een klein slangetje 

mocht maken. Er kwam een 

dame per groepje van vier 

staan, zo kon iedereen vrij 

snel beginnen aan de op-

dracht. ôKruisen, wringen, 

kruisenõ, dat was het enige 

wat we moesten onthouden. 

Eerst werd er nog een beetje 

bedenkelijk gekeken, werken 

met zoveel draden en klosjes, 

hoe konden we dat nou tot 

een goed einde brengen. Een-

maal bezig werden we steeds 

enthousiaster. ôWat is het 

leuk!õ en ôKunnen we dit ie-

dere 

dag 

doen?õ hoorden we zeggen. 

Na een aantal uren met de 

handen gewerkt te hebben, 

hadden we 21 mooie slange-

tjes bij elkaar geklost. Ieder-

een was super enthousiast. 

Het is dus goed gelukt om dit 

Vlaamse erfgoed bekend en 

ook populair te maken bij de 

leerlingen.   

Uit het 6de leerjaar: door juf Sandy: Kantklossen  
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Na de lange crisisperiode van corona begonnen eindelijk de grotere klasï en schoolactiviteiten 
terug te komen. 

Zo kon het vierde leerjaar eindelijk dit jaar voor de eerste keer deelnemen aan het trefbaltor-
nooi. Ze vonden dit allemaal heel spannend. Met heel veel zin begonnen de drie klassen aan 
dit sportief tornooi tegen de andere scholen.  

Het was superleuk en op sommige momenten erg spannend. De klassen van de andere scho-
len waren dan ook sterke tegenstanders. Op het einde van de voormiddag was het tornooi af-
gelopen. Nieuwsgierig keken de leerlingen uit naar de eindstand. 

L4B presteerde het beste voor onze school en haalde de bronzen plak binnen. Ook een dikke 
proficiat natuurlijk aan L4A en L4C. Ook zij deden het super. Deelnemen en plezier hebben 
blijft belangrijker dan winnen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het 4de leerjaar: door juf Loes: Trefbaltornooi  
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Kansarmoede op school: door directrice Heidi Cox 

(kleuterschool) en directeur Roel Truyers (lagere school) 

voor HAC 
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Goed onderwijs is het sterkste wapen 

waarmee je de wereld kan veranderen. 

Het is ook het beste antwoord tegen de 

kansarmoede.  



Kinderen hebben behoefte aan orde, regelmaat en voorspelbaarheid. Ze willen weten wat we 
van hen verwachten. Daarom zijn er regels, zowel thuis als op school. Regels zorgen voor rust 
en structuur en ze kunnen gedragsproblemen voorkomen. Natuurlijk is het belangrijk dat re-
gels nageleefd worden en dat er consequenties zijn wanneer dit niet gebeurt.  

Daarom zetten we onze schoolregels de komende periode extra in de kijker. We bespraken de 
regels nog eens in elke klas, maakten ze extra zichtbaar op school en we spraken binnen het 
team een eenduidige en consequente aanpak af.  

Kinderen die zich niet aan deze afspraken houden, blijven tijdens een speeltijd binnen in de 
STOP-klas. Ze krijgen een rode kaart met meer uitleg mee om thuis te laten ondertekenen.  

 

 

 
 

 

 

 

Schoolregels in de Robbert: door zorgcoördinator Ilse  
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Samen kunnen we zo 
zorgen voor een fijne 
sfeer in onze school. 



Muzische opvoeding: door juf Carine: Vijftien voordelen van voorlezen  
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Nieuws uit het 2de leerjaar: door juf Gerda: Lekker gezond!  

òAls je gezond 
bent, heb je 
1000 wensen. 
Als je ziek 
bent, heb je 
maar ®®n 
wens.ó 
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