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PASTORAAL 
 
 

 

Blauw 

Blauw is de kleur van Maria.  Maria is in de regel afgebeeld met een 
(licht)blauwe mantel als teken van haar zuiverheid.  Het is de kleur van de 
hemel en staat symbool van zuiverheid, reinheid en trouw. 

 

MEIMAAND = MARIAMAAND. 
Deze maand worden alle mama’s in de bloemetjes gezet … 
 

Ode aan alle mama’s 
 

Ze is je verzorger, je coach en docent. 
Ze is pas gelukkig als jij dat ook bent. 

Je grootste supporter, je baken, je vriend. 
Ze geeft je soms stiekem meer dan je verdient. 

Voortdurend degene die iedereen bindt. 
Ze is zoveel meer dan een vrouw met een kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 150-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, … 
 

CONCERT NOVEMBER 2015 
Onze overkoepelende ouderraad werkt momenteel aan de voorbereiding van een concert 
dat gebracht wordt door het Oost-Vlaams symfonisch orkest. 
55 muzikanten zullen zorgen voor een prachtige gezinsvoorstelling  op zondag 22 november 
met als centrale thema ‘Peter en de wolf’. 
 

ACTIE: SAM DE VERKEERSSLANG! VAN 18 TOT 29 MEI 2015 
JIJ DOET TOCH OOK MEE??? 
En jawel… onze jaarlijkse verkeersactie komt er opnieuw aan! Net zoals vorig jaar is het meer 
dan enkel stippen kleven en de slang vol krijgen.  
We dagen jullie opnieuw uit om enkele opdrachten tot een goed einde te brengen. Indien er 
een opdracht gelukt is, hangt er een heel mooie beloning aan vast!  
Zijn jullie er klaar voor? 
 

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 :  

 Een verassing voor mama. 
 Een grote kleurenboel. 
 We kijken uit naar ons kleurenfeest. 

 

EVEN UW AANDACHT 
LENTEKLEDIJ 
Is het mogelijk om de nieuwe zomerjassen en vestjes te voorzien van de naam van je 
kleuter?  Dank bij voorbaat. 
 

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! 
 

DANK AAN DE JARIGEN 

Hartelijk dank voor de lekkere cake die we kregen van de jarigen en ook voor de leuke 
geschenken : 
In de klas van juf Marina kregen ze een zaklamp en een puzzel.  
 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 
Peuters en 1ste kleuterklas 
Leander Suy: 1/5 
Andreas Issa: 6/5 
Raphaël Van Hoey: 23/5 
Arthur Van Noten: 29/5 
Vic Malfliet: 31/5 
 
2de kleuterklas 
Thomas Van Landeghem: 24/5 
Vince Van Vlierberghe: 31/5 
 
3de  kleuterklas: 
Nand Clemminck: 1/5 
Emma Cuvelier : 12/5 
Senne De Kerf : 14/5 
Arthur De Winne: 22/5 

HEIDE 

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



FAMILIEKRONIEK 

WIJ ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
Coral, een zusje voor Perla Thuyssen (2e kleuterklas) 
Proficiat aan de familie 

Mei 2015 
Vr 1   Feest van de Arbeid 

Za 2    

Zo 3    

Ma 4 KOCRHS 16.10 Personeelsvergadering 

CRHS  Uitnodiging en affiche opendeur vandaag bezorgen 

Di 5 CHS 
 

Tutti frutti 

KOH 14.00 Nieuwkomers brengen een bezoekje aan het klasje 

Wo 6 
CRHS 

 

Bestelbrief mei/juni ten laatste vandaag ingevuld bezorgen aan de 
klastitularis 

DPB/SG nm Bijeenkomst jonge leerkrachten op onze school (B&E) 

Do 7 3KOH nm Fietsproject met de politie in de afdeling centrum 

Vr 8 3KOH vm Fietsproject met de politie in de afdeling centrum  

CRHS 
 

Ophaling papier en karton 

Za 9 KOH 9.00 Tuinwerkdag (tot 12.00 uur) 

Zo 10    MOEDERDAG 

O.L.V.par. 10.30 1
e
 communie Gemeenteschool en Kouterbos 

Ma 11 KOH  biebelen 

Di 12 CHS 
 

Tutti frutti 

Dir/SB 13.00 Scholenoverleg (OOG) in het gemeentehuis 

Wo 13    

Do 14   O.H. Hemelvaart 

1LO 10.30 Eerste communie in de Onze- Lieve- Vrouwekerk te Waasmunster 

Vr 15   Brugdag 

Za 16    

Zo 17     

Ma 18 3KOCRHS   Uitnodiging info 1LO op 4/6 deze week meegeven 

CRHS 
 

Sam de verkeersslang tot 29 mei (org. WG verkeer) 

ORCRHS  Agendapunten ouderraad doorsturen naar directeur 

CRHS  Agendapunten voor LOC bezorgen voorzitter RVB 

Di 19 2KOHS Vm MDO-bespreking met CLB 

CHS 
 

Tutti frutti 

Wo 20    

Do 21 KOCRHS  Oudercontacten voor alle klassen 
3KO met medewerkster CLB in ’t centrum van 16.00 tot 18.00 uur 

Vr 22 3KOH nm Natuuratelier bij Omi 

Za 23    

Zo 24    PINKSTEREN 

St.-J.Bapt. 10.30 1
e
 communie Gemeenteschool Ruiter 

Ma 25    PINKSTERMAANDAG 

Di 26 CHS 
 

Tutti frutti 

Wo 27    

Do 28 SR 20.00 Schoolraad in het klein vergaderlokaal 

Vr 29 CRHS 
 

Geen warme maaltijden vandaag 

CRHS 
 

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

Za 30    

Zo 31 CRHS 14.00 Opendeur (alle klassen open tussen 14.00 en 17.00) 

 

HEIDE 


