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PASTORAAL 
 

Geel Geel: kleur van de zon, het licht, stralen van blijdschap, enthousiame, 
licht geven aan, van volop leven en kansen voor iedereen, lichtmis, …  

 

WAAROM SCHIJNT DE ZON? 
Een kind kwam naar me toe en vroeg me: 

"Waarom schittert de zon zo hevig 
en waarom staat ze daar zo hoog aan de hemel?" 

 
Ik dacht na maar vond geen antwoord. 

Ik had vroeger wel geleerd op school over de gloeiende sterrenmassa, 
die de zon was; 

maar waarom de zon nu daar precies stond 
en waarom ze zo hevig schitterde voor ons, 

was me een raadsel. 
 

Maar terwijl ik nadacht, 
voelde ik haar gezellige warmte branden op mijn huid. 

En het gaf me een warm gevoel vanbinnen, 
net zo'n gevoel, 

als iemand die veel van je houdt. 
 

Toen begreep ik, 
dat hier Iemand achter zat, 

die me heel graag zag! 
 

Jos Collaer 
 

 
 
 
 
 
 

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 
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. 

Momenteel hebben we reeds 30 GSM’s verzameld … nog minstens 20 te gaan. 
 

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



EEN SCHOOL DIE LEEFT 
BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

 Lichtmis. Mmm lekkere pannenkoeken.  

 Wat een kleurrijke boel!  

 Met een boekje in een hoekje 
 

WELKOM NIEUWE KLEUTERS. 
Op 5 januari  mochten we 5 nieuwe peuters verwelkomen.  We hopen dat ze zich al goed 
thuis voelen op onze school. 
 

NIEUWJAARSONTBIJT 
Op 7 januari verwelkomde ons oudercomité ouders, kinderen en 
leerkrachten met een hartverwarmend kopje koffie of chocomelk en 
een lekkere koffiekoek. 
Dit was een prachtige start van het nieuwe jaar.  Hartelijk dank 
hiervoor! 

 

CARNAVAL OP SCHOOL 
De laatste vrijdag vóór de vakantie (13 februari) vieren we op onze school carnaval. Alle 
kleuters mogen die dag verkleed naar school komen in alle kleuren van de regenboog.  
 

NATUURATELIER BIJ OMI (3DE KLEUTERKLAS) 
Stilletjes aan begint het terug te kriebelen, de dagen worden weer wat langer. Omi verwacht 
onze derde kleuterklas opnieuw in haar tuin. Ben je ook zo nieuwsgierig naar wat er allemaal 
veranderd is? Kom dan zeker mee op maandag 23 februari in aangepaste kledij! 
 

LICHTMISVIERING (3E
 KL.-1E

 LJ.) 
Op maandag 2 februari nodigen we om 9.00 uur alle mama’s, papa’s, oma’s,  
opa’s, … uit om met de kleuters van de 3e kleuterklas en de leerlingen van het 1e leerjaar het 
feest van Lichtmis te vieren in de O.L.Vrouwkerk van Waasmunster.  Fijn wanneer je erbij 
kunt zijn! 
 
 

EVEN UW AANDACHT 
 

HOU DEZE DATUM ALVAST VRIJ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

HEIDE 

14 maart 2015 
Gezinswandeling met spaghettifeest, 

Wijnproefavond + gelegenheid tot aankoop 
t.v.v. de Heideschool 

U komt toch ook! 



MEDICATIE OP SCHOOL 

Wanneer er medicijnen moeten worden genomen op school, kan dit enkel 
mits afgifte van het ingevulde formulier dat door de dokter ondertekent. 
Terug te vinden vooraan in elk heen- en weerschriftje! Wie geen 
formulieren meer heeft,  vraagt een blanco aan de klasjuf. 
 

DANK AAN DE JARIGEN 

Dank je voor de lekkere cake en de mooie geschenken:  
1e kl. A: werkgereedschap 
3e kl.: een drakenspel van Haba. 
 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN VAN DEZE MAAND  
 
 Peuters en 1ste kleuterklas A:  
 Juliette Coussement 10/2 
 Mehdi Abragach 21/2 
 Julie Sneyers 22/2 
 Jonas Verhulst 26/2 
 
Peuters en 1ste kleuterklas B: 

Jull-Enrique 18/2 
Gilles Smet 17/2 

 
2e  kleuterklas:    
 Yuna Goossens 11/2 
 Lien Orlans 19/2 
 Henri Cool 24/2 
 
3e kleuterklas: 

Yana Van den Branden 4/2  
Chloé Fick 24/2 

 

OUDERRAAD 

VOLGENDE PUNTEN WERDEN BESPROKEN OP DE OUDERRAAD 
 Goedkeuring vorig verslag 
 Agendapunten vanuit het OOR 
 Kalender ouderraad en evenementen 
 Ledenlijst Heide 
 Kasverslag 
 MOS 
 Evaluatie ontbijtactie 
 Lichtmis 
 Gezinswandeling, spaghettiavond en wijnverkoop 
 Opendeurdag en BBQ 
 Varia 

HEIDE 



 

Februari 2015 
Zo 1    

Ma 2   LICHTMIS 

3KOCH/1LO 9.00 Lichtmisviering in centrumkerk 

CRHS  Start verkoop chocolade 

Di 3 CHS 
 

Tutti frutti 

Wo 4    

Do 5    

Vr 6    

Za 7    

Zo 8    

Ma 9 KOH  biebelen 

Di 10 CHS 
 

Tutti frutti 

2KOH vm Medisch schooltoezicht in Lokeren (12 lln)  

Wo 11    

Do 12 2-3 KOH vm Watergewenning in Bornem 

Vr 13 CRHS 
 

Ophaling papier en karton 

Za 14    

Zo 15    

Ma 16    Krokusvakantie 

Di 17    

Wo 18 O.L.V.par. 10.00 Aswoensdagviering in centrumkerk 

Do 19    

Vr 20    

Za 21    

Zo 22    

Ma 23 3KOH nm Natuuratelier bij Omi 

Di 24 CHS 
 

Tutti frutti 

Wo 25 CRHS   Laatste dag verkoop chocolade 

Do 26    

Vr 27 
CRHS 

 

Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in 
map/mapzak  

CRHS  Bestelbrief maart/april  wordt vandaag meegegeven 

3KOHS 
1LO vm Gezamenlijke spelletjesnamiddag in ‘t centrum 

Za 28    

 
 

KALENDER HEIDE 



 
 

Carnaval 
 

Een optocht door de straten 

met iedereen verkleed, 

dan weet je hoe dat gekke feest 

van al die mensen heet ! 

 

Ga jij alleen maar kijken, 

of doe je liever mee: 

als olifant of muzikant 

of als een toverfee, 

een danseres, een zeepiraat, 

een vlinder die de lucht ingaat, 

een dikke dame, een konijn: 

je kunt van alles zijn ! 

 

Niemand die je dan herkent, 

die kan weten wie je bent 

en dat is juist zo fijn ! 
Nannie kuiper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OM IN TE KLEUREN!  



 


