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PASTORAAL                                                                                                                
 

MEI 

Bloempje 
Deze maand zetten we alle mama’s in de bloempjes … 
Ook “moeke Maria” verdient een mooie boeketje. 

 

Een bloem voor alle mama’s ligt in haar hand. 

Een bloem voor alle mama’s ligt in haar hand. 

Een bloem voor alle mama’s ligt in haar hand. 

Moeder Maria dank u wel! 

 

 

MOEDERHANDEN (C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007)  

‘Jullie moeten tegen morgen een opstel maken met als titel: Moederhanden,’ zei de meester.  
Hij gaf geen verdere uitleg, alleen vertelde hij kort wat een moeder allemaal deed.  
De week nadien las de meester het opstel voor van een meisje uit die klas.  
Ze had geschreven: ‘Moederhanden... Met de ene hand maakt 
moeder eten. Met de andere houdt zij de Bijbel op haar schoot. 
Met de andere herstelt ze vaders kleren. Met de andere kookt ze. 
Met de andere kamt zij mijn haar, voor ik naar school ga...’ ‘Met de 
andere... met de andere...’ lachte de meester. De andere kinderen 
in de klas giechelden. ‘Zeg meisje, je moeder is toch geen 
duizendpoot. Zoveel handen! Hoeveel heeft zij er eigenlijk?’ ‘ 
Twee,’ zei het meisje, ‘twee voor vader, en voor elk van de zeven 
kinderen ook twee, dat maakt veertien... Dan voor de keuken, de 
dieren en de tuin telkens twee, dat zijn er zes. Twee voor arme 
mensen, dat zijn er weer twee. En twee voor God, als ze bidt..., dat zijn in ’t geheel zesentwintig 
moederhanden...’ Niemand giechelde nog. Ook de meester lachte niet meer. 
 

 

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/
mailto:directie@sifrawa.be
mailto:ruiter@sifrawa.be
mailto:heide@sifrawa.be
mailto:sombeke@sifrawa.be


 

ALGEMENE INFO                                                      ST.-FRANCISCUSSCHOOL 

 

DATA OM TE NOTEREN IN JULLIE AGENDA 
 
Mei 2016 
Woensdag 04/05: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen) 
Donderdag 05/05: eerste communie centrum om 11.00 uur 
Dinsdag 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 
 

OPENDEURDAG 21 MEI 2016 
Op zaterdag 21 mei zetten onze scholen hun deuren open van 14.00 tot 17.00 uur. 
U kan op de verschillende vestigingsplaatsen genieten van optredens, een hapje en een drankje. 
In de afdeling centrum gaat tevens een tentoonstelling door van de werkjes die de leerlingen van 
de lagere school hebben gemaakt tijdens hun projectweek rond kunst.   
Met de kunststromen “Impressionisme, Expressionisme, Vaders van de Moderne Kunst, Pop-Art 
en Kubisme vindt elkeen wel zijn gading!  Kom dus zeker langs en vertel het verder! 
Optredens kleuteronderwijs  
Centrum om 14.00 uur: “Het grote slaapfeest” 
Ruiter om 14.00 uur: “Curieuzeneuzemosterdpot” 
Heide om 14.45 uur: “Wij worden kampioen!” 
Sombeke om 15.30 uur: “Junglefeest” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom! 
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ACTIE: SAM DE VERKEERSSLANG! VAN 24 MEI TOT EN MET 3 JUNI 2016 
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.  
De verkeersslang is een spel dat zoveel mogelijk kinderen en hun ouders sensibiliseert om veilig én 
milieuvriendelijk naar school te komen. Op die manier maken we onze schoolomgeving 
verkeersveiliger. 

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? 
 
 

 

 

 

 

 

SCHOLEN EN POLITIE: SAMEN VOOR ACTIE ‘KLEUTERFIETSEN OP SCHOOL’ 
Ouders leren hun kinderen zwemmen, lezen , schrijven, voetballen, zelfredzaam zijn, 
turnen,…fietsen hoort daar uiteraard ook bij. De verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk aspect. 
Toch wordt er bij het aanleren van het fietsen weinig aandacht aan geschonken. Daarom hebben 
de lokale scholen en de lokale politie Hamme/Waasmunster de handen in elkaar geslagen en een 
nieuwe aanpak gezocht voor de verkeersveiligheid van je kind en vonden ze het een goed idee om 
dit in klasverband aan te leren. De politie heeft hierbij een ondersteunende taak. Geen 
theoretische uiteenzetting over verkeersvoorschriften, maar de leerlingen specifieke gedragingen 
laten ervaren en inoefenen (oversteken, de bevelen van de agent...).  
Van elke school wordt er trouwens verwacht dat ze verkeers- en mobiliteitseducatie opneemt in 
haar lessenpakket. Het politiekorps vond het uiterst waardevol om hier werk van te maken in een 
project, waarvan Philip De Wilde namens de politiezone projectleider is. Gedurende een heel 
schooljaar komen verkeer en mobiliteit dan ook in al hun aspecten aan bod in de diverse 
activiteiten.  
 
Het project ‘Kleuterfietsen’ is hiervan een mooie modelactiviteit. De leerlingen van het 
kleuteronderwijs krijgen hierbij de mogelijkheid om, al spelend en oefenend, de nodige en 
onmisbare verkeersvaardigheden te leren beheersen (in het bijzonder fietsvaardigheid) binnen de 
veilige omgeving van de school. Onze kleuters willen we in eerste instantie helpen beseffen dat 
verkeer risico’s inhoudt, dat er plaatsen zijn waar je veilig kan spelen maar ook waar niet. Onder 
begeleiding zouden ze zeker in staat moeten zijn om bepaalde elementaire verkeersregels toe te 
passen. Denk maar aan stoppen bij verkeerslichten, veilig oversteken enz…  
In de maand mei wordt de fietsvaardigheid van de 3e kleuterklassers ingeoefend.  De juiste data 
staan vermeld in de kalender. 
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Kleuterfietsen is geen lachertje. En om te kunnen deelnemen aan het verkeer is zorgvuldige 
training noodzakelijk. Verschillende 'opvoeders' moeten hun steentje bijdragen. Ook de ouders, 
daarom geven we alvast nog volgende tips mee: 

1. Fiets zelf zo veel mogelijk. Neem je kind dan mee (naar de bakker, de postbus, naar oma...). 
Zo doet het ervaring op en leert het dat er iets anders bestaat dan een auto. 

2. Probeer het traject naar school, jeugdbeweging, muziekklas, zwembad... enkele keren 
samen uit en geef je kind tips en aanwijzingen. 

3. Kies steeds voor de veiligste weg.  

Wij hopen dat de kleuters aan dit alles wat deugd mogen beleven, maar vooral dat er veel bijblijft 
en dat zij door dit alles als weggebruiker een beetje meer kunnen bijdragen aan een broodnodig 
veiliger verkeer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                 HEIDE 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

❖ Een verrassing voor mama. 
❖ Wij worden kampioen! 
❖ Op stap met Sam de Verkeersslang 

 
 

EVEN UW AANDACHT                                                                                         HEIDE 

 
LENTEKLEDIJ 
Is het mogelijk om met de nieuwe zomerjassen en vestjes te voorzien van de naam van je 

kleuter en een lusje om aan de kapstok te hangen?  Dank bij voorbaat. 
 

21 MEI : OPENDEURDAG ! 
We verwelkomen iedereen en hopen veel mensen te mogen 
ontmoeten op de BBQ. 
Aansluitend verzorgen onze kleuters een optreden met als 
thema “Wij worden kampioen!” om 14.45 uur. 
 

 

MOSNIEUWS                                                                                              HEIDE 

 

 

ONZE ONTDEKKINGSTUIN 
We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan onze tuinwerkdag.  
De kleuters kunnen weer volop genieten van onze mooie natuur.  
Het MOS –team. 

 

DANK AAN DE JARIGEN                                                                                    HEIDE 

 

Dank je wel voor de lekkere cake en de leuke geschenkjes voor de klas. 
 

Jongste kleuters: 
 -prentenboeken: “Rox”, “Bobo”, “Het grote billenboek”,  “Spookje Spartacus” 
-kleurboekjes 
-Duplo treintje 
 
Oudste kleuters:  
-prentenboeken: “Sst ik heb een plan”, “Kobe maakt een museum” 
-Playmaïs 
-Smart games: “vlinders” 
-Playmobil: “de raket” 
 
 
 



PROFICIAT AAN DE JARIGEN VAN DEZE MAAND 
Jongste kleuters: 
Leander Suy 1/5 
Milo Buysse 22/5 
Hanna Verhulst Muller 27 /5 
Arthur Van Noten 29/5 

Oudste kleuters: 
Raphael Van Hoey Billet 23/5 
Thomas Van Landeghem 24/5 
Vince Van Vlierberghe 31/5 
Vic Malfliet 31/5 

 

 SPORT OP SCHOOL                                                                                        HEIDE 

 

ROLLEBOLLE (2E
 KLEUTERKLAS) 

Spelen is voor elk kind de meest natuurlijke en spontane vorm van bewegen. Al 
spelend worden zijn fysieke en motorische capaciteiten ontdekt en ontwikkeld. 
Daarom dit belangstellingspunt: met sport en spel blijf je fit en wel!  Rollebolle 
is een ideaal bewegingslandschap om de 4-jarigen te laten experimenteren, 
imiteren en om allerlei vaardigheden en bewegingen bij hen uit te lokken. Door 
het vele aantrekkelijke en uitnodigende speelgoed dat wordt aangeboden, is 
Rollebolle een leerrijk speelparadijs waar elkeen ook echte spelvreugde ervaart.  Op 10 mei 
mogen onze kleuters van de 2e kleuterklas kennis maken met deze bewegingsvoormiddag te 
Hoogendonck. We sporten daar van 9.00 tot 11.30 uur en zijn dus sportief gekleed met 
sportschoenen, training of gemakkelijke kledij.  
Graag doen we een beroep op ouders die kleuters willen vervoeren.  
Dank voor jullie medewerking! 
 

 

FAMILIEKRONIEK                                                                                          HEIDE 

 

WE ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
Leon, een zoontje voor juf Evelien Bruylandt 
Van harte proficiat aan de familie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALENDER MEI 2016                                                                     HEIDE 

 

 
 

Mei 2016 

Zo 1  
 Feest van de arbeid 

 
11.00 1e communieviering gemeenteschool en Kouterbos 

ma 2 1KOHab vm Medisch schooltoezicht op school 

  Deze maand: Mariamaand 

OKHb nm Natuuratelier bij Omi 

di 3 CHSR  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

CRHS  Ten laatste vandaag bestelbrief mei - juni indienen 

wo 4 
 CRHS 

8.30 Pedagogische studiedag  
VRIJAF VOOR ALLE KINDEREN 

do 5  
 O.L.H.-Hemelvaart 

1LOabcd 11.00 Eerste communieviering in de Onze- Lieve- Vrouwekerk  

vr 6 
 

 Vrijaf 

za 7 SO  Feest in het natuuratelier bij Omi op de Dries 

zo 8 
 

 MOEDERDAG  Proficiat aan alle mama’s! 

ma 9 KOH nm Biebelen 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ op en afstappen’ 

di 10 
OOG 13.30 

Overleg schepen, directies en schoolbesturen Bao Waasmunster + 
platform vrijetijdsdiensten. 

CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

OKCRHS 9.00 SVS-activiteit  Rollebolle in Waasmunster (tot 11.30)  

KO 
 Oudercontacten  iedereen 

3KO met gelegenheid tot gesprek met CLB-medewerker 

wo 11    

do 12 
3KOHab 

13.45 Verkeerseducatie met politie  fietsvaardigheid (parking afdeling 
centrum)  

vr 13 3KO  Brief info ‘op weg naar het eerste leerjaar’ vandaag meegeven 

3KOHab 
8.45 Verkeerseducatie met politie  fietsvaardigheid (parking afdeling 

centrum)  

OKHa nm Natuuratelier bij Omi 

za 14 
 

 
 zo 15 

 
 Pinksteren 

 9.30 Eerstecommunieviering gemeenteschool Ruiter 

ma 16 
 

 Pinkstermaandag 

di 17 OR   Agendapunten ouderraad bezorgen aan voorzitter OR of directeur 

CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Fietsen in de lucht’ 

wo 18    

do 19    

za 21 CRHS  Opendeur op de vier vestigingsplaatsen 

zo 22 
 

 
 ma 23 CRHS  Facultatieve verlofdag. Vrijaf voor iedereen! 

KOCRHS  Sam de verkeersslang  verkeersactie tot 03/06 

di 24    

Wo 25    

do 26 SR 20.00 schoolraad 

vr 27 CRHS  Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in map/mapzak (KO) 

za 28 
 

 
 zo 29    

ma 30    

di 31 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 
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Moeder 
Ook wel bekend als: 

 Wandelende kapstok 

 Wegkusser van pijntjes 

 Zangeres van slaapliederen 

 Uithangbord 

 Extern geheugen 

 Leugendetector 

 Reserve lerares 

 Coach 

 Snottebellenvanger 

 Ghoastbuster 

 Wekker 

 Bemiddelaar 

 Taxichauffeur 

 Politieagente 

 Bankbediende 

 

Aan alle mama’s … een fijne Moederdag toegewenst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


