
suySt.-Franciscusschool 
Waasmunster                        
www.gvbsifrawa.be 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PASTORAAL                                                                                                                
 

MAART 

Hart 

Veertigdagentijd: periode van inkeer en boete. 
Maria had een hart voor alle mensen (jong, oud, arm, rijk, …) 
Deze periode steunen we projecten met een goed doel: 
sponsortocht, koffiestop, …  We hebben een hart voor … 

 

Zij draagt een hart voor mij in haar hand. 

Zij draagt een hart voor mij in haar hand. 

Zij draagt een hart voor mij in haar hand. 

Wij geven deze liefde door … 

40 DAGEN TIJD OM … 
Kinderen in de lagere school weten het wel:  
in de rekenles is delen veel moeilijker dan optellen en vermenigvuldigen.  
Ook volwassenen weten het!  
Niet alleen zijn bezit delen is moeilijk. 
Ook tijd delen vraagt inspanning en is allerminst vanzelfsprekend.  
Want 'time is money'! 
 Op zich hoeft 'tijd delen' geen karwei te zijn.  
Tijd om te luisteren ...  
Tijd om iemand grootmoedig voorrang te geven ...  
Tijd om te genieten ...  
Merkwaardig!  
Delen maakt rijker.  
Het goed gevoel krijg je er gratis bij.  
Of je nu je tijd deelt of je bezit.  
Veertig dagen voor Pasen vraagt men aandacht om broederlijk te delen.  
Misschien een aanleiding om ook tijd en aandacht te delen? 
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 11 maart 2015, p. 1) 

 

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 

 

DATA OM TE NOTEREN IN JULLIE AGENDA 
Maart 2016 
Zaterdag 12/03: gezinswandeling + spaghetti-avond Heide 
Zondag 20/03: eetfestijn Sombeke 
Week van 21/03: chocolade lammetjes worden uitgedeeld 
Donderdag 24/03: selectieve oudercontacten voor 3e kl. en lagere school. 
Vrijdag 25/03 t/m. 10/04: paasvakantie 
 
April 2016 
Dinsdag 28/04: oudercontacten voor het 6e lj. met mogelijkheid contact met CLB-medewerker 
 
Mei 2016 
Woensdag 04/05: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen) 
Donderdag 05/05: eerste communie centrum om 10.30 uur 
Donderdag 10/05: oudercontacten voor de kleuterscholen 
Zaterdag 21/05: opendeurdag op alle vestigingsplaatsen (vanaf 14.00 uur)  
Maandag 23/05: facultatieve verlofdag 
 
Juni 2016 
Donderdag 02/06: infoavond overstap 3e kleuterklas – 1e leerjaar 
Vrijdag 17/06: 3e kleuterklas (Centrum, Heide, Sombeke bezoekt 1e lj.) 
Maandag 27/06: oudercontacten voor de lagere school 
 

WEEK VAN HET WATER 21 MAART 
Kinderen hebben van nature een voorkeur voor zoete smaken. Ze drinken daardoor nog te vaak 
frisdrank, fruitsap en gesuikerde melkdranken in plaats van water. Op school geven we alvast het 
goede voorbeeld door vooral gezonde dranken aan te bieden. In de week van 21 maart drinken we 
alleen water op school. De leerkrachten zullen hier zeker de nodige aandacht aan geven in de 
lessen. 
Hopelijk kunnen we rekenen op uw medewerking om hen ook thuis aan te moedigen.  
Hoeveel moet een kind drinken?  

·     Een kleuter heeft 0,5 tot 1 liter vocht nodig per dag. Dat komt overeen met ongeveer 6 
kleine bekers of glazen van 100 à 150 ml.  

·     Vanaf 6 jaar drinkt een kind best zo’n 1,5 liter per 
dag. Dat zijn dus een 6-tal grote glazen van 200 à 
250 ml.  

De behoefte kan verschillen van kind tot kind en de 
aanbevolen hoeveelheden zijn slechts een richtlijn. Het is 
dus niet zo erg als deze richtlijnen niet (steeds) gehaald 
worden.  
Bij grote inspanningen of wanneer het erg warm is, kan er 
best extra gedronken worden.  
Melk is eerder een voedingsmiddel dan een dorstlesser.  
 



WATERGEWENNING EN ZWEMMEN IN HET KLEUTERONDERWIJS 
Op onze school hebben we steeds veel aandacht besteed aan watergewenning en leren 
zwemmen. Er is nu een nieuwe leerlijn zwemmen ontwikkeld en er zijn ook nieuwe en aangepaste 
zwembrevetten. De betrokken collega’s hebben hiervoor de nodige bijscholingen gevolgd. Vanaf 
volgend schooljaar richten we onze zwemlessen in in functie van deze nieuwe leerlijn en 
zwembrevetten. Samen met Fred Brevet willen wij graag dat onze kleuters veilig én met alle 
plezier in het water kunnen bewegen. Want kunnen zwemmen is belangrijk! Je als kind, jongere én 
als volwassene veilig in het water kunnen begeven, is een eerste belangrijk doel. En het aanleren 
van een mooie zwemslag en levenslang genieten van zwemmen mag je ook niet missen …   
Is alles nu anders? Nee, maar het is wel een grote verbetering. De focus ligt voor onze kleuters op 
watervrees wegwerken en de omgeving van het water leren kennen. Dit oefenen we tijdens 
het waterwennen met de vrienden eendje, zeepaardje en pinguïn. Als de kleuters bepaalde 
vaardigheden onder de knie hebben, ontvangen ze het bijhorende brevet. We voorzien een drietal 
vaste afname momenten waarop we deze brevetten toekennen. De brevetten moeten door ons 
onder de juiste voorwaarden afgenomen worden.  
Onze collega’s van het lager onderwijs gaan dan verder aan de slag.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                 HEIDE 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

❖ Spelen met stippen en strepen 
❖ Tok, tok, tok van wie is dit ei?  

 

BIJNA PASEN 
Op donderdag 24 maart gaan we op zoek naar eitjes in de tuin,  want 
misschien zijn de paasklokken wel langs geweest op de Heide.  
 

ER GROEIT MOS OP SCHOOL  
Denk eraan, onze tuinwerkdag komt er aan, hou deze  voormiddag al vrij: 23 april  

 
‘T HEUVERVELD 
Op vrijdag 4 maart gaan de kleuters van juf Carine (OKa) naar rusthuis ‘t Heuverveld. Daar gaan we 
samen met de bewoners turnen. Een briefje voor vervoer wordt nog meegeven.  
 

SPELLETJESNAMIDDAG MET HET 1E LEERJAAR 
Op vrijdag 18 maart gaan de kleuters van de 3e kleuterklas een namiddag 
spelen in het 1e leerjaar. Hoe ziet de klas eruit? Welke juffen staan er in de 
klas? Op deze manier maken de kleuters op een speelse manier kennis met 
de centrumschool. 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                         HEIDE 

 
DANKJEWEL … 
Aan de ouders die lekkere pannenkoeken bakten voor Lichtmis.  We hebben heerlijk kunnen 

smullen. 
 

MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 
Op donderdag 3 maart gaan alle kleuters die in de 2de kleuterklas (juf Veerle en juf Carine) zitten 
naar het medisch schooltoezicht in Lokeren.  We zullen niet tijdig terug zijn, daarom nemen de 
kleuters hun boterhammen en één drankje mee naar Lokeren. 

 
HOU DEZE DATUM ALVAST VRIJ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gezinswandeling met spaghettifeest, 
wijnproefavond met gelegenheid  

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

U komt toch ook! 
 



DANK AAN DE JARIGEN                                                                                    HEIDE 

Hartelijk dank voor de lekkere cake die we kregen van de jarigen. 
DANK JE WEL voor de mooie geschenken:  
zaklampen, gezelschapsspel “Maya De Bij”, poppenkastje 

 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN VAN DEZE MAAND 
Jongste kleuters: 
11 maart: Helena D’Heer 
21 maart: Synne De Blende 
25 maart: Victoria Verheyen 
27 maart: Alix Lammens 
27 maart: Jens Muylaert 

Oudste kleuters: 
2 maart: August De Witte 
10 maart: Perla Thyssen 
20 maart: Juliette Maras 
22 maart: Xander Fick 
 

 
 

FAMILIEKRONIEK                                                                                          HEIDE 

 

WIJ BIDDEN VOOR... 
Mr. Etienne Persoon, echtgenoot van Germaine Dierick (voormalig lid Raad van Bestuur en oud-
kleuterleidster op de afdeling Heide) 
Wij bieden onze deelneming aan aan de familie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KALENDER MAART 2016                                                                     HEIDE 

 

Maart 2016 
di 1   COMPLIMENTENDAG 

CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

CRHS  Ten laatste vandaag bestelbrief maart- april indienen 

wo 2    

do 3 2KOHab dag MST in Lokeren (geen warme maaltijden  boterhammen meenemen) 

vr 4 3KOLO  Brieven oudercontact vandaag meegeven 

OKHA vm Bezoek Heuverveld  turnen 

za 5 
 

 Jeugdboekenweek tot 20 maart ‘Weg van de stad’ 

zo 6 CRHS  Familievoorstelling ‘Umm’ met workshop in CC Hoogend. door De Kolonie MT 

ma 7 OOR 19.00 Vergadering afgevaardigden van de 4 VP 

OR 20.00 Vergadering ouderraad + vertegenwoordigers team  

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Hoofd, schouders, knie en teen’ 

di 8 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

wo 9    

do 10 2KO dag MDO-bespreking 

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

vr 11 KOH  Geen warme maaltijden vandaag 

za 12 Hei  Gezinswandeling met maaltijd (org OR en team) 

zo 13 
 

 
 ma 14  KO  16.10  Personeelsvergadering 

KOHa nm Natuuratelier bij Omi 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ vangen’. 

di 15 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

KOH 14.00 Nieuwkomers paasvakantie brengen een bezoek aan het klasje 

wo 16    

3KOHS vm MDO-bespreking 

do 17    

vr 18 3KOHS nm Spelletjesnamiddag in het eerste leerjaar (centrum) 

za 19    

zo 20 Parochie 11.00 Palmzondagviering in O.L.V.kerk (Centrum) 

ma 21   Waterweek  we drinken alleen water 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Trekken’ 

CRHS  Chocolade vandaag meegeven of laten afhalen of meegeven op oudercontacten 

Di 22 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

wo 23 CRHS  BUITENSPEELDAG! 

OKHa 9.15 Culturele voorstelling ‘ De bus’ door HET PALEIS (parking) 

OKHb 10.15 Culturele voorstelling ‘ De bus’ door HET PALEIS (parking) 

do 24   Witte Donderdag 

3KO  Oudercontacten 3KO  selectief           LO  selectief 

OOG 9.00 Overleg schepen, directies en schoolbesturen Bao Waasmunster 

vr 25   Goede Vrijdag 

za 26 
 

 
 zo 27 Parochie 11.00 Pasen met Paasviering in O.L.V.-kerk (Centrum) 

ma 28 
 

 Paasmaandag 

di 29    Grabbelpaswerking  org. gemeentelijke jeugddienst  

wo 30      

do 31 
 

 
  

 
 

 



EEN PAASGEDICHT                                                                                ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

 

 

 

Eieren Bim, bam, beieren...  

hier liggen zoveel eieren!  

Witte, bruine, groot en klein,  

zou er één voor mij bij zijn?  

'k Neem een kleintje in mijn hand...  

nog één minder in de mand!  

't Smaakt zo lekker in mijn mond,  

'k eet mijn buikje heerlijk rond! 

Er zijn nu geen eitjes meer  

en mijn buikje doet nu zo'n zeer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOORDZOEKER PASEN 
 

 

 


