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PASTORAAL 
 
 

Wit 
Wit is een feestkleur.  Tijdens de vieringen in de Paastijd is wit de liturgische kleur.  
Het is de kleur die verwijst naar Christus: het Licht van de wereld.  Daarom is de 
hoofdkleur op de feesten van Christus wit. 

 

OVER WITTE DONDERDAG 
De term Witte Donderdag is afgeleid van de witte 
kazuifel die de priester op deze dag draagt en van het 
witte doek waarmee het kruisbeeld bedekt wordt. Wit 
geldt als het symbool van het goede: kinderen dragen 
witte kleren bij hun doopsel, de witte bruidsjurk,… 
Witte Donderdag is de dag van het Laatste Avondmaal 
dat Jezus met zijn leerlingen hield. Hij at met zijn twaalf 
apostelen en voorspelde zowel het verraad van Judas als 
de verloochening door Petrus. Uit dit Laatste Avondmaal 
ontstond onze eucharistieviering. Op Witte Donderdag 
wijdt men in kerken de oliën en vinden her en der 
voetwassingen plaats. Dit wordt gedaan in navolging van 
Jezus, die de voeten van de leerlingen waste. Hiermee toonde Jezus dat hij gekomen was om 
te dienen, niet om gediend te worden. 
(Naar Bart Lauvrijs, Het feestenboek voor de jeugd) 

 

 

Zalig Paasfeest! 
 

 
 
 
 

CENTRUM: Kerkstraat 10 052/469390 directie@sifrawa.be 

RUITER: Oudeheerweg-Ruiter 172 0479/ 94 52 68 ruiter@sifrawa.be 

HEIDE: Lode Ontropdreef 9 0479/94 52 69 heide@sifrawa.be 

SOMBEKE: Smoorstraat 2 0479/ 94 52 70 sombeke@sifrawa.be 

Verantwoorde l i j ke  u i tge ve r :  Mar t ine  D ier i ck  

Opste l ler :  S on ja  Suy  
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ALGEMENE INFO 
NOTEER ALVAST DEZE DATUM IN JE AGENDA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSM-INZAMELACTIE 
Deze actie wordt in de Vlaamse scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in 
samenwerking met Belgacom.  
Helpen jullie ons nog altijd om zo veel mogelijk mobiele telefoons in te zamelen? Je kan deze 
toestellen nog steeds binnen brengen bij juf Sonja (bureel in het administratieve gedeelte 
van de centrumschool).  Op de vestigingsplaatsen mag dit afgeleverd worden aan de 
klastitularis.  Zij zorgt er wel voor dat deze op de centrumschool terecht komen. 
Ondertussen hebben we reeds een 80-tal gsm’s.  Er zijn echter 2 factoren die meespelen in 

de beloning naar scholen toe.  Enerzijds de 
hoeveelheid ingezamelde toestellen en anderzijds 
het aantal ingezamelde toestellen per leerling.  
Deze factoren bepalen hoeveel punten een school 
krijgt en met deze punten kan er gekozen worden 
uit het aanbod (laptop, tablet, …).  Een inspirerend 
voorbeeld is een school die ongeveer 430 
toetstellen (40 kilo) inzamelden met hun 170 
leerlingen.  Onze inzamelactie eindigt op 10 mei.   
VERZAMELEN dus! 
 

Zeg dit zeker door aan familieleden, vrienden, 
buren, … 

 
 
 
 
 
 
 

Opendeurdag op de vier vestigingsplaatsen: Centrum, 

Ruiter, Heide, Sombeke, 

op zondag 31 mei vanaf 14.00 uur. 

Naast een bezoekje aan de klassen kun je ook genieten 

van een hapje en een drankje en randanimaties. 

Kom dus zeker een kijkje nemen! 



EEN SCHOOL DIE LEEFT 
BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

 Welkom nieuwe peuters  
 Spelen in de hoekjes 
 We houden van mama  
 Ken jij een held? 

 

EVEN UW AANDACHT 
BIJNA OPENDEURDAG MET BBQ 
We kijken uit naar ons schoolfeest. Hou alvast zondag 31 mei vrij. Voor onze ‘Wedden dat’ 
zijn we op zoek naar enkele mooie hoofdprijzen.  Wie kan ons hierbij helpen? 
 

AAN ONZE LIEVE PAPA’S … HOU DEZE DATUM ALVAST VRIJ IN JE DRUKKE AGENDA… 
 

 
 

 

 
 
 

MOSNIEUWS 

TUINWERKDAG 
We plannen onze tuinwerkdag op zaterdag 9 mei (van 9.00 tot 12.00 uur).  
We hopen op veel helpende handen en een stralend zonnetje! 
 

OUDERRAAD 

VOLGENDE PUNTEN WERDEN BESPROKEN OP DE OUDERRAAD 
OOR 

 Goedkeuring vorig verslag ? 

 Concert? 

 Sponsoring 2015 - 2016 

 Varia 

  
OUDERRAAD 

 Goedkeuring vorig verslag 
 Agendapunten vanuit het OOR 
 Gezinswandeling, spaghettiavond en wijnverkoop 
 Opendeurdag en BBQ 
 Varia 

 
 
 
 
 

HEIDE 

Vrijdagnamiddag 12 juni 2015 
Een leuk doemomentje op 
school met je kleuter … 



DANK AAN DE JARIGEN 

 

Dank je wel voor alle lekkere taarten en gebakjes, ook zijn we blij met de leuke 
klasgeschenkjes. 
1e kl. B : een puzzel, Smartmax, prentenboek, zaklampen.  
1e kl. A: Duplo.  
2e kl.: potjes verf, een mooi prentenboek, auto’s, “Cars”auto’s, een ziekenhuisje, een  
           pannenkoekenpan 
3e kl.:  een schrijfspel.  
 

PROFICIAT AAN ONZE JARIGEN DEZE MAAND 
Peuters, 1e kl. 
28 april: Estelle Vioen  
 
2e kl. 
14 april: Arne Vanden Driessche  
 
3e kl. 
29 april: Pauline Moerkens 
 

SPORT OP SCHOOL 
SPORTDAG 2E KLEUTERKLAS 
Dinsdag 21 april is het voor de 2e kleuterklas sportdag (Rollebolle). Deze dag gaat door van 
9.00 tot 11.30 uur in de sporthal te Hoogendonck. Graag willen we beroep doen op 
bereidwillige ouders die ons kunnen voeren. Gelieve een seintje te geven aan de juf als je 
kan rijden die dag.  We trekken die dag onze sportkleren aan van thuis uit! We nemen een 
droog koekje en flesje water mee (er mag geen frisdrank meegenomen worden). 

 

HEIDE 



 

April 2015 
Wo 1    

Do 2    

Vr 3    

Za 4   Paasvakantie  

O.L.V.par 10.30 Paaswake in centrumkerk 

Zo 5   Pasen 

St.-Roch. 9.00 Paasviering in Sombeke 

St.-J.Bapt. 10.30 Paasviering Ruiter 

Ma 6   Paasmaandag 

Di 7    

Wo 8    

Do 9    

Vr 10 CRHS 
 

Ophaling papier en karton 

Za 11     

Zo 12    

Ma 13    

Di 14    

Wo 15    

Do 16    

Vr 17     

Za 18     

Zo 19 CRHS  Gezinswandeling aan het Donkmeer (organisatie 

werkgroep feestcomité) 

Ma 20 Gemeente 19.00 Infovergadering ‘fietspool’ 

Di 21 2KOCRHS vm Rollebolle in Hoogendock (met auto’s) 

CHS 
 

Tutti frutti 

Wo 22    

Do 23    

Vr 24    

Za 25     

Zo 26 O.L.V.par. 10.30 Vormselviering in de centrumkerk 

Ma 27 KOCRHS  Brieven oudercontact 21/5 deze week meegeven 

CHS 
 

Tutti frutti 

Wo 29    

Do 
 

30 3KOH nm Natuuratelier bij Omi 

2-3 KOH vm Watergewenning in Bornem 

CRHS 
 

Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in 
map/mapzak (KO); tussen de schoolagenda (LO) 

CRHS 
 

Bestelbrief mei/juni wordt vandaag meegegeven 

KALENDER HEIDE 



PAASWEETJES 
Paaseieren: symbool van nieuw beginnend leven 
Het ei is bijna overal ter wereld symbool van nieuw beginnend leven, het teken 
ook van verandering (van ei naar kuiken) en van de opstanding ( door de schaal 
heen breken) en is dus een uitgelezen symbool voor Pasen. 
Het ei symboliseert de kiem van hoop op een nieuw leven . Het ei heeft de kracht 
om het leven te schenken en door te geven. Ze zijn tekens van vruchtbaarheid, en 
genezing. Ze zijn de kiem van nieuw leven. Door het eten van eieren deelt men in dat nieuwe leven 
en in de levenskracht door het in zich op te nemen. Eieren waren eenvoudig maar erg voedzaam 
voedsel dat in de lente weer volop ter beschikking kwam. Diezelfde levenskracht konden eieren 
overdragen aan de grond. In de lente komt ook de aarde tot herleving. 
 
Paaseieren verstoppen 
Het eieren verstoppen is daar een overblijfsel van. Op het land werden eieren 
verspreid en soms ook ingegraven. Zo zou de kracht aan de grond worden 
overgedragen en vervolgens ook aan de mens ten goede komen door het 
ontkiemen van de (levens)zaden en het groeien van de gewassen. Het gebruik 
om op Paaszondag in alle vroegte eieren te verstoppen die de kinderen gaan 
zoeken is daar een betekenisvol overblijfsel van. De eieren, zo zeggen de 
verhalen, worden uitgestrooid door de paasklokken of door de paashaas in de tuin verstopt. 
 
De paashaas 
De paashaas dankt zijn optreden in het paasgebeuren aan het feit dat hij een 
zeer vruchtbaar dier is. De haas was tegelijk het symbooldier van de Keltische 
godin Ostara, godin van liefde en vruchtbaarheid. Van haar naam is de Duitse en 
Engelse naam van Pasen afgeleid (Ostern en Easter) In Vlaanderen vroeger ook 
bekend als "Ooster". Een naam die duidelijk naar het oosten verwijst waar het 
licht en de zon opkomt. Pasen is bij uitstek een "licht" feest. Het feit dat vogels wel eens per 
vergissing de hazenslaapplaats als een ideaal nest aanzien en er hun eieren in leggen, maakte de haas 
als symbool van vruchtbaar tevens tot schilder en verstopper of brenger van eieren voor de kinderen. 
Maar er ook een meer christelijke duiding van de paashaas. De haas werd aanzien als een weerloos 
en kwetsbaar dier, dat altijd onder de blote hemel leeft en enkel wat gras en takjes als nest heeft. Hij 
is dus te vergelijken met de uitspraak over Jezus: Hij heeft geen steen om zijn hoofd op te rusten te 
leggen. De haas werd ook aanzien als een offervaardig dier dat bedreigde en uitgeputte 
soortgenoten te hulp komt door hun plaats in te nemen. Het geeft het beeld van Jezus weer als 
lijdende dienaar en plaatsvervanger. 
Klokken zijn van oudsher gebruikt als aankondiging van heil en geluk, het nieuwe dat toekomt. 
Tegelijk zijn ze ook waarschuwers voor wat levensbedreigend is en beschermers tegen onheil. 
 
De klokken van Rome 
De klokken van Rome als brengers van eieren zijn ontstaan als een 
antwoord op hun vraag van de kinderen waarom de klokken na Witte 
Donderdag tot Paaszaterdag niet meer te horen zijn. In de christelijke 
liturgie, zwijgen de klokken en wordt de doodsratel de vervanger. Het 
lijden en de dood van Jezus van Nazaret wordt daarmee geaccentueerd. Het verhaal vertelt dat de 
klokken naar Rome vliegen en dat ze daar zich met paaseieren bevoorraden, tijdens de paasnacht 
terugkeren en de eieren op paasmorgen uitstrooien voor de kinderen. 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


