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PASTORAAL                                                                                                                
 

NOVEMBER ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN 
 

Traan 
We herdenken deze maand de mensen die overleden zijn  
en staan stil bij de droevige momenten in ons leven.    
Ook Maria kende droevige momenten in haar leven. 

 

Zij droogt onze tranen met haar hand. 

Zij droogt onze tranen met haar hand. 

Zij droogt onze tranen met haar hand. 

Wij brengen troost aan wie droevig is … 
 

Als iemand   
van wie je heel veel gehouden hebt,  
plots sterft,  
ga je zelf ook een beetje dood. 
  
Je wordt overspoeld  
door metershoge golven van verdriet.  
En niets of niemand  
lijkt de pijn in je hart  
te kunnen genezen.  
 

Tot iemand  
je bij de hand neemt  
en je warme woorden  
van vriendschap toefluistert.  
Dan voel je  
dat lieve mensen  
eigenlijk nooit sterven..                                                                    Erwin Roosen 

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 

Vera ntwoorde l i j ke  u i tge ve r :   

Mart ine  D ier ick  

Opste l ler :  S on ja  Suy  

http://www.gvbsifrawa.be/
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ALGEMENE INFO                                                      ST.-FRANCISCUSSCHOOL 

 

 CONCERT “PETER EN DE WOLF”  

Op zondag 22 november 2015, organiseert de overkoepelende ouderraad 
van onze school een concert dat plaats zal hebben in de  Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Waasmunster om 15.00 uur. 
Dit geheel wordt opgeluisterd door het OOST-VLAAMS SYMFONISCH ORKEST 
onder leiding van Geert Baetens. Zij brengen voor groot en klein het verhaal 
van PETER EN DE WOLF, gevolgd door een variatie van bekende klassieke 
melodieën. 
In de week voor de voorstelling zal Menno De Bruijn workshops geven aan 
alle kinderen op de vier vestigingsplaatsen. Het wordt beslist een unieke 
ervaring voor klein en groot! 
Het aantal plaatsen is beperkt. Mis deze unieke voorstelling niet! Kaarten zijn 
te verkrijgen bij de juf of meester en op het secretariaat. 
 

GEDICHTENWEDSTRIJD OPUS LILI 
Opus Lili is een literaire kring waar beleving, ontmoeting en creatie centraal staan. Op 12 
november stellen de verantwoordelijken, Linda en Liesbeth, hun waaier aan zintuiglijk verdwalen 
en genot voor in het natuuratelier.  
 
Alle kinderen van 6 tot 2 jaar worden uitgenodigd om een gedicht van 10 lijntjes te schrijven over 
het grote natuurfeest ‘Van gras tot spiegel’. (over gras, schapen, wol... over het natuuratelier van 
Omi... 
Uit de inzendingen kiest een vakjury, onder leiding van Opus Lili uit elk geboortejaar, het mooiste, 
leukste of grappigste gedichtje. 
De gedichten van de winnaars worden als kunstwerkjes opgehangen in de schuur van het 
Natuuratelier op de schitterende ‘ SPIEGELdag’ op zondag 26 juni 2016. 
Tijdens de feestelijke bijeenkomst krijgen de winnaars een boekenprijs en mogen zij hun gedichtje 
voordragen.  
Het mooiste gedichtje wordt bekroond met de hoofprijs. Dit is een echt gouden (18 karaat) 
juweeltje dat de winnaar zelf mag smeden en blazen in het atelier van en onder begeleiding van 
de goudsmid Linda Kinders. 
Alle gedichtjes moeten vóór 10 mei doorgestuurd worden naar kringopuslili@gmail.com. 
Vergeet de naam, leeftijd en een emailadres of telefoonnummer niet te vermelden! 
Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kringopuslili@gmail.com


STUDIETOELAGEN VOOR KLEUTER – EN LAGER ONDERWIJS 
Er hebben meer mensen recht op een school-en studietoelage van de Vlaamse overheid dan u 
denkt. Misschien u ook! 
De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld: als een 
kleuter een studietoelage krijgt, zal hij later als leerling en student dus ook een toelage ontvangen.  
Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen?  
Vermoedt u dat uw gezinsinkomen te hoog is?  
Neem contact op met de diensten.  
U kunt er terecht met al uw vragen over school- en studietoelagen en u krijgt hulp bij het invullen 
van uw aanvraag.  
Meer informatie? Onze secretariaatsmedewerkers zijn ook steeds bereid om u verder te helpen! 
U kunt ook terecht op het Sociaal Huis van de gemeente Waasmunster. Maak hiervoor een 
afspraak via het nummer 052 25 13 00 

De afdeling studietoelagen van de provincie Oost-Vlaanderen  helpt u ook graag verder. Deze 
medewerkers kan u vinden in  gebouwencomplex ‘Groeninghe’, Blok A, 2de verdieping, Elf 
Julistraat 39b, 9000 GENT of via www.studietoelagen.be of via het nummer 1700 (gratis nummer). 
Op school hebben we aanvraagformulieren in voorraad.  
Aarzel niet, kom binnen!  We helpen je graag bij het invullen van deze papieren. 
EEN NEEN HEB JE, EEN JA KAN JE KRIJGEN! 
Aarzel niet om dit na te kijken en door te sturen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studietoelagen.be/


EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                      HEIDE 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

 Zoveel te beleven in de klas. 
 Muzikaal sprookje : Peter en de wolf 
 We kijken uit naar Sint en Piet 
  

VOORLEESWEEK (3E
 KLEUTERKLAS) 

Onze 3e kleuterklasjes worden ter gelegenheid van de voorleesweek uitgenodigd op donderdag 12 
november om 10.45 uur voor de voorstelling van Meneer Zee 
met zijn Bakkamishibaik.  Het vervoer naar Hoogendonck 
gebeurt met de bus.   
 
Een Kamishibai is een eeuwenoude verteltechniek die tijdens de 
12de eeuw ontstond in Boeddhistische tempels in Japan. 
Kamishibaivertellers reden rond met een fiets waar achterop een 
klein houten theater gemonteerd was. De Bakkamishibaik brengt 
hulde aan deze Japanse vertelvorm, waarbij niet alleen grotere 
prenten gebruikt worden dan degene die je doorgaans vindt, maar ook de boekrollen opnieuw hun intrede 
doen. Meneer Zee brengt tijdens zijn toernee door de Wase bibliotheken dit droomproject in vervulling en 
vertelt uitsluitend zijn eigen, fantasierijke verhalen. 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                         HEIDE 

 
GROOTOUDERFEEST 
Dank aan alle ouders die meegeholpen hebben bij het grootouderfeest. 
We hopen dat alle grootouders genoten hebben van dit momentje met hun kleinkind. 
 

SPONSORTOCHT 
Ook dit jaar zijn we heel blij met de grote opbrengst van onze sponsortocht. 
Onze kleuters hebben flink gewandeld en verdienen een dikke pluim. 
We gebruiken het geld om te sparen voor een nieuw speeltuig in de speeltuin. 
 

HOU DEZE DATUM ALVAST VRIJ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

22 november  2015 
Kerkconcert:  

“Peter en de wolf” 



MOSNIEUWS                                                                                              HEIDE 

 

 

TUINWERKDAG 
In oktober kreeg de tuin een opknapbeurt zodat deze er netjes uit zag voor 
het grootouderfeest. Dank aan alle ouders en kleuters die meehielpen. 
 

LEGE BATTERIJEN 
We verzamelen nog altijd gebruikte batterijen op onze school. Hiermee sparen we voor educatief 
materiaal. Spaar je ook mee? Alvast dank aan iedereen die zijn gevuld zakje meebracht. 

 

DANK AAN DE JARIGEN                                                                                         HEIDE 

 

Hartelijk dank voor de lekkere cake die we kregen van de jarigen en 
ook voor de leuke geschenken: 

 
Jongste kleuters:  Een mooi piratenboek 
 
Oudste kleuters:  

o Een spel rond dieren van Top Toy en van Smart Games “Het kaasspel”. 
o Het Drakenspel. 
o Creatieve constructie: “houten vijsspel” 

 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN VAN NOVEMBER: 
Jongste kleuters:  
Mauro Van den Houdt 2/11 
Lise Billens 9/11 
Clemence Goethals 28/11 
 

Oudste kleuters:  
Oudste kleuters;  
Tobias Issa 1/11 
Aléra De Pelsmaeker 19/11 
Nand De Gryse 28/11 

 

FAMILIEKRONIEK                                                                                                  HEIDE 

 
Rechtzetting: Tanguy is niet het broertje van Axelle D’hollander maar van Axelle Roels 

(onze excuses voor deze foute vermelding in de vorige schoolkrant) 
 

WE ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
Tanguy, een broertje voor Axelle Roels 
Van harte proficiat aan de families! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



KALENDER NOVEMBER 2015                                                                     HEIDE 

 

November 2015 
zo 1 

Parochie 

11.00 Allerheiligenviering in kerk 

15.00 Dienst voor de overledenen 

ma 2   Allerzielen 

di 3      

wo 4 
 

 
 do 5 

 
 Herfstvakantie 

vr 6 
 

 
 za 7 

 
 

 zo 8 
 

 
  

Ma 9 
KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Kruipen’ 

KOCRHS  Project rond gezonde voeding deze maand (1 week) 

di 10 KOCRHS  Gezonde week! Fruit eten stimuleren door registratie (org werkgroep) 

CHRS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

2KO vm MDO-bespreking 

CRHS  Ten laatste vandaag bestelbrief november - december indienen 

wo 11 
 

 Wapenstilstand 

do 12 WEEK VAN DE SMAAK TOT 22 NOVEMBER  

OOR 19.00 Vergadering afgevaardigden van de 4 VP 

OR 20.00 Vergadering ouderraad + vertegenwoordigers team (einde om 22.00 uur) 

C 19.30 Voorstelling ‘creatief verdwalen’ bij Omi, Natuuratelier 

3KO  Voorleesweek in de bib (alleen voor 3KO!)  Meneer Zee in de bib. 

vr 13 KO  Brieven oudercontact 26/11 vandaag meegeven 

OKRa nm Natuuratelier bij Omi 

za 14 
 

 
 zo 15 Parochie 11.00 Familieviering in O.L.V.kerk (Centrum) 

ma 16 KOCRHS 16.10 Personeelsvergadering 

3KO dag MDO-bespreking 

KOH 

10.00 Workshop jongste kleuters ‘ Afrika’ o.l.v. Menno De Bruin (45’) 

11.00 Workshop oudste kleuters ‘Afrika’ o.l.v. Menno De Bruin (45’) 

KOH nm Biebelen 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Marcheren’ 

di 17 CHS 
 

Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

wo 18    

do 19    

Vr 20 OKHB vm Bezoek Heuverveld  turnen 

za 21 
 

 
 zo 22 CRHS  Start van de voorleesweek 

ORCRHS 
15.00 Concert ‘Peter en de wolf’ door OVSO in de Onze- Lieve Vrouwekerk 

Georganiseerd door de overkoepelende ouderraad van de vier VP. 

ma 23 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Huppelen’ 

OKHa nm Natuuratelier bij Omi 

CRHS  Grote voorleesdag tot 27 november  

di 24 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

wo 25    

do 26 KOCRHS  oudercontacten 

OKHab vm Watergewenning in Breeven te Bornem (Juf Carine en juf Veerle) 

vr 27 OKHb nm Natuuratelier bij Omi 

CRHS  Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in map/mapzak (KO) 

za 28 
 

 
 zo 29 

 
 

 ma 30 KOCRHS  Advent: kaarsje 1 



 

VOORLEESWEEK 21-29 NOVEMBER 2015                    ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

Stichting Lezen wil iedereen aansporen om voor te 
lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie 

stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen 
bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen. 
Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie woorden. 
Voor ouderen is voorgelezen worden zelfs vaak de enige toegang 
tot verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen het verleden 

even dichterbij.  
Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of 

(klein)kinderen. Lees voor aan je klasgroep, de kinderen in je opvang of 
de ouderen in je woonzorgcentrum. Want voorlezen is van iedereen, voor 
iedereen. Van 0 tot 99.  
 
Algemene voorleestips 
 Een boek kiezen 

In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een 
geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk 
eens aan de voldoende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw 
kind zindelijk of leert het zelfstandig naar de wc te gaan. 
 

 Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw 
weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat 
herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk 
uit te halen. 
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een 
ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de 
personages of hebben de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt? 
 

 Voorleesrituelen 
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig 
als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd 
moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk 
kans op storingen. 
Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 
 

 Voorlezen met stemmetjes 
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u 
extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog 
niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het 
voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed 
begrijpen wie er in het boek iets zegt. 



 Te moeilijk of niet? 
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, 
titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog 
kan het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is. 
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. 
Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste 
kans dat uw kind door een boek geboeid wordt. 
 

 Voorspel samen het verhaal 
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te 
vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor 
leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen. 
 

 Moeilijke woorden 
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het 
verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te 
leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend 
woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo 
onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik. 
 

 Laat uw kind vertellen 
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat 
uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen 
interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u 
dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal 
ook zelf eens navertellen. 
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het 
verhaal beter begrijpen. 
 

 Voorbereiding op het voorlezen 
Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het 
nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind 
bedenken waar het boek over zou kunnen gaan. 

 

IK LEER TEKENEN …                                                                                  ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

STAP VOOR STAP EEN EEKHOORN TEKENEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


