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PASTORAAL                                                                                                                
 

FEBRUARI 

Kaarsje 

Maria gaat met de pasgeboren Jezus naar de tempel.  Ze offert er 
een koppel duiven.  Simeon ziet Jezus als het Licht van de 
wereld.  En wat doen wij?  Kunnen wij ook een lichtje zijn?   
We branden een kaarsje. 

 

Zij heeft een stralend lichtje in haar hand. 

Zij heeft een stralend lichtje in haar hand. 

Zij heeft een stralend lichtje in haar hand. 

Wij geven graag dit lichtje door …  
 
 
 

DE OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL NAAR LC. 2,22-39 
Veertig dagen na de geboorte gaan Jozef en Maria met hun kindje naar de tempel in Jeruzalem. 
Daar wordt het kind Jezus genoemd, de naam die de engel zei tegen Maria. Maria en Jozef 
schenken aan de priester twee jonge duiven als offer voor God, de Heer. In Jeruzalem woont een 
erg oude man, een zeker Simeon. Hij is een vriend van God en wil Jezus graag ontmoeten. Simeon 
komt in de tempel binnen samen met Maria, Jozef en Jezus. Hij neemt het kind in zijn armen, looft 
God en zegt: ‘Nu kan ik in vrede sterven, God. Want ik heb met mijn eigen ogen het kind gezien 
dat ons zal redden. Jezus zal een licht zijn dat schijnt op de mensen overal in de wereld.’ Maria en 
Jozef zijn erg verbaasd over wat er over hun kindje gezegd wordt.  
 
In dit stukje evangelie kun je de invloed merken van de wet van Mozes in het dagelijks leven van een joods gezin. 
Wanneer een vrouw een zoon ter wereld brengt, duurt het volgens de wet van Mozes 40 dagen voor ze weer rein is van 
het bloed van de geboorte (Bij de geboorte van een meisje duurt dat 80 dagen!). Dat betekende voor haar dat ze heel 
die tijd niet naar de tempel mocht gaan. Wanneer de dag van haar reiniging was aangebroken, moest ze in de tempel 
van Jeruzalem een éénjarig schaap als brandoffer geven en een duif en een tortel als zoenoffer (zondeoffer) opdragen 
om de vereniging met God, de bron van leven, te herstellen (Leviticus 12, 2-8). Wie dat niet kon betalen offerde twee 
tortels of twee duiven. Op basis daarvan veronderstelt men dat Jozef en Maria arme mensen waren. 

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  
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ALGEMENE INFO                                                      ST.-FRANCISCUSSCHOOL 

 

 

DATUM VORMSEL 2017 
Vanaf volgend jaar (2017) heeft er in ons bisdom een nieuwe vormselregeling plaats. 
Dit houdt in dat het sacrament van het vormsel zal toegediend worden het tweede weekend na 
Pasen. 
Aangezien Pasen in 2017 op zondag 16 april wordt gevierd, betekent dit dat de vormselvieringen 
zullen doorgaan in het weekend van 29 en 30 april 2017. 
 

CHOCOLADEVERKOOP  
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op onze school een verkoop gehouden van chocolade 
paasfiguren ten voordele van de infrastructuur van onze school.  We starten met deze verkoop op 
29 januari 2016. 
De familie die de meeste verkoopt (hoogste bedrag), ontvangt een leuk verrassingspakket!  

 
We verkopen ‘gastronomische’ lammetjes in chocolade (zie foto) 
Eén lammetje is 9,6 cm groot en weegt 75 g. 

 Eén lammetje kost € 1,5 

 Acht lammetjes kosten € 11 

 20 lammetjes kosten € 25 
Bestellen en verkopen, kan tot en met woensdag 24 februari 2016. We 
geven de lammetjes mee in de week van 21 maart. In deze week zijn er 
ook oudercontacten voor de ouders/ opvoeders van 3KO en de lagere 
school. De bestelling kan dan ook meegenomen worden.  

 

KRIJGT DEZE ACTIE OOK UW STEUN?  
DANKJEWEL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                 HEIDE 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

 We vieren lichtmis 
 We vieren carnaval met slingers en ballonnen.  
 Ik ben ik (jongste kleuters) 
 Kijk wat ik al kan?  (jongste kleuters) 
 Ga je mee naar ons talenteneiland? (oudste kleuters) 

 

ONTBIJTACTIE 
Op 6 januari verwelkomde de ouderraad van onze school 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 (5 februari) vieren we op onze 
school carnaval.   Alle kleuters mogen die dag vrij verkleed naar 
school komen .  
We maken een gezond hapje klaar zo wordt het een echt feest.  
 

NATUURATELIER (OUDSTE KLEUTERS B) 
Stilletjes aan begint het terug te kriebelen in de natuur … de dagen worden al wat langer.  Hier en 
daar durft er al een bloempje uit de grond komen. Omi verwacht de klas van juf Veerle opnieuw in 
haar tuin.  Ben je ook zo nieuwsgierig naar wat er allemaal verandert is?  Kom dan zeker mee op 
vrijdag 26 februari!  Doe zeker aangepaste kledij aan! 
 

LICHTMIS 
Op dinsdag 2 februari eten we op school lekkere pannenkoeken.  We danken hiervoor de ouders 
van de ouderraad. 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                         HEIDE 

 
GEVRAAGD 
Voor de oudste kleuters: 

 kleine spulletjes die je bijvoorbeeld vindt in een surprise- eitje.   

 een oude reiskoffer of een beauty-case. 

 
 
 
 
 
 
 



HOU DEZE DATUM ALVAST VRIJ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANK AAN DE JARIGEN                                                                                    HEIDE 

Dank je voor de lekkere cake en de mooie geschenken:  
Jongste kleuters: “Smart Max” bloemen, boekje: “Jules is bang”  
Oudste kleuters: een raket van Playmobil. 

 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN VAN DEZE MAAND 
Jongste kleuters: 
Juliette Coussement (10/2) 
Jonas Verhulst-Muller (26/2) 
Jackie en Mathis Muller (22/2) 
 

Oudste kleuters: 
Jull Enrique D’Hoore (18/2) 
Lien Orlans (19/2) 
Mehdi Abragah (21/2) 
Julie Sneyers (22/2) 
Henri Cool (24/2) 
Gilles Smet (27/2) 
 

 

MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD           HEIDE 

 

VOLGENDE AGENDAPUNTEN KWAMEN AAN BOD IN DE OUDERRAAD 
 Goedkeuring vorig verslag 
 Agendapunten vanuit het OOR 
 Kasverslag 
 Evaluatie ontbijtactie 
 Lichtmis 
 Gezinswandeling, spaghettiavond en wijnverkoop 
 Opendeurdag en BBQ 
 Varia 

 

 

FAMILIEKRONIEK                                                                                                  HEIDE 

 

IN HET HUWELIJKSBOOTJE … 
Op woensdag 20 januari traden juf Evelien en haar vriend Koen in het 
huwelijksbootje. 
We wensen hun proficiat en een fijne toekomst toe! 

Gezinswandeling met spaghettifeest, 
wijnproefavond met gelegenheid  

tot aankoop wijnen t.v.v. de Heideschool   
op zaterdag 12 maart 2016. 

U komt toch ook! 
 



KALENDER FEBRUARI 2016                                                                     HEIDE 

 

 
 

 

 
 

Februari 2016 
ma 1  KO LO 16.10 Personeelsvergadering 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Bewegen vanuit ruglig’ 

di 2 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

Hei 14.00 Nieuwkomers krokusvakantie bezoeken het klasje 

wo 3    

do 4 OKHab vm Watergewenning in Breeven te Bornem (Juf Carine en juf Veerle) 

vr 5 KOH  Carnaval op school 

za 6    

zo 7 
 

 
 ma 8      

di 9      

wo 10 10.00  Aswoensdagviering in kerk 

do 11 
 

 Krokusvakantie 

vr 12 
 

 
 za 13 

 
 

 zo 14 
 

 
 ma 15 CRHS  Dikke truiendag   

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Vingeroefeningen’ 

di 16 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

wo 17    

do 18    

vr 19    

za 20 
 

 
 zo 21    

ma 22 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Ergens afspringen’ 

CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

KOH nm Biebelen 

Di 23 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

Woe 24 CRHS  EINDE verkoop chocolade 

do 25    

vr 26 CRHS  Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in map/mapzak (KO 

CRHS  Bestelbrieven vandaag meegeven  

OKHb nm Natuuratelier bij Omi 

za 27 
 

 
 zo 28 Parochie 11.00 Familieviering in OLV-kerk (Centrum) 

ma 29 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Gooien’ 

OKCa nm Natuuratelier bij Omi 

BPTKO dir 
ZC KO 10.35  Brede basiszorg  voorbereiding PV maart 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



2 FEBRUARI                                                                                                                  ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

MARIA LICHTMIS – ER IS GEEN VROUWKE ZO ARM OF ZE MAAKT HAAR PANNEKE 

WARM … 
 
Voor veel mensen is Maria Lichtmis een dag 
waarop pannenkoeken worden gegeten. 
Maar het is ook een christelijk feest waarop 
kaarsen worden gewijd, processies uitgaan 
en pasgeborenen worden gezegend in de 
kerk. Sinds 1969 heet het feest in het Romeinse missaal officieel ‘het feest van de opdracht van de 
heer’ omdat die dag meer in het teken van Christus dan van Maria staat. 
 
ZUIVERINGSRITUEEL VAN MARIA 
Maria Lichtmis herdenkt het zuiveringsritueel van Maria na haar bevalling. In het oude Israël 
werden vrouwen als onrein beschouwd tot veertig dagen na de bevalling van een jongen en 
tachtig dagen na de bevalling van een meisje. Tijdens die periode mochten vrouwen de tempel 
niet betreden. Op de veertigste dag moesten de rijken een lam offeren zodat ze wettelijk gereinigd 
zouden zijn. Maria offerde twee duiven, het offer van de armen, omdat ze zich geen lam kon 
veroorloven. Tot de jaren 1960 was het ook bij ons gangbaar dat de moeder binnen de negen 
dagen een kerkgang deed om gezuiverd te worden van haar onreine toestand. De vrouwen 
wachtten achteraan in de kerk tot de priester hen kwam halen. Met een kaars in de hand volgden 
ze de priester naar het Maria-altaar, waar ze uit dank voor een gezonde baby vaak een donatie 
deden voor de kerk. Ook smeekten ze Maria’s genade over hun kind af. Vandaag leeft die laatste 
traditie nog door in de vele kinderzegeningen die op die dag worden georganiseerd. In veel 
parochies wordt die dag ook een receptie georganiseerd waarna ouders de doopplaatjes van hun 
kinderen die in het afgelopen jaar zijn gedoopt, mee naar huis mogen nemen. 
 
LICHT VAN DE NIEUWE WERELD 
Maria Lichtmis is ook het feest van de ‘opdracht van de heer’. Geheel volgens de toen geldende 
Wet van Mozes trokken Jozef en Maria veertig dagen na de geboorte van hun kind naar de tempel 
om hun eerstgeboren zoon op te dragen aan God. Voor eerstgeboren meisjes gebeurde dit tachtig 
dagen na de geboorte. Om hun kind terug te ‘kopen’ offerden de ouders doorgaans een lam. In de 
tempel werden Jozef en Maria benaderd door de oude man Simeon, die in Jezus de Messias 
herkende en hem beschreef als ‘licht van de nieuwe wereld’. Dit is een verklaring waarom die dag 
gesproken wordt over een ‘lichtmis’. De uitspraak van Simeon wordt herdacht door kaarsen te 
wijden en lichtprocessies in de kerk te houden. 
 
PANNENKOEKEN 
Een traditie die door veel mensen wel in ere wordt gehouden, is het eten van 
pannenkoeken op die dag. Vroeger kon de plattelandsbevolking maar op twee 
dagen van job veranderen, namelijk op 11 november (Sint-Maarten) en 2 
februari (Maria Lichtmis). Dat was een feestelijke gebeurtenis die gevierd 
werd met haardkoeken. Later zouden dat dan pannenkoeken geworden zijn. Vandaar het 
spreekwoord ‘er is geen vrouwke zo arm, of ze maakt op lichtmis haar panneke warm’. Wie op 2 
februari ’s avonds pannenkoeken eet, zou volgens het volksgeloof het hele jaar door rijk en 
gelukkig zijn. 



OM IN TE KLEUREN                                                       ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


