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PASTORAAL 
 

Goud 

Goud is de kleur van feesten, koninklijk, pracht, schitteren. 
In de nieuwjaarsperiode schenken we veel aandacht aan uiterlijke praal en 
pracht maar denken we ook eens aan een “gouden hart”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
VEILIGHEID IN DE SINT-FRANCISCUSSTRAAT! 
Tof dat je de afspraken opvolgt! 
 
De toegangsweg Franciscusstraat is volledig openbare weg tot aan het grote hek achter het 
schoolterrein. In deze straat gelden alle verkeersregels die gelden op de openbare weg.  
Parkeren, stilstaan op de rotonde is dus verboden.  
 
Het is ook zeer onveilig, om niet te zeggen ONVERANTWOORD,  OM KINDEREN TUSSEN DE 
AUTO’S DOOR TE LATEN OVERSTEKEN OM IN TE STAPPEN. In- en uitstappen gebeurt dus 
enkel langs de kant van het voetpad. 
 
De enkele parkeerplaatsen zijn bedoeld als KISS AND RIDE.  
Als u uw auto toch parkeert om uw kind mee te begeleiden 
tot op de school, valt de bedoeling van het ganse systeem in 
duigen en moeten vele andere kinderen op een onveilige 
manier uitstappen. 
Wie toch graag meegaat tot op de school, kan beter op een 
andere plaats in de schoolomgeving een plaatsje zoeken. 
 
Dank voor uw begrip en medewerking.  Samen kunnen we er een veilige schoolomgeving 
van maken! 
 

GEBOORTE NIEUWE WEBSITE 
 

Het begin van een nieuw leven  

Zo heel erg mooi en fijn 

Het is eigelijk niet te omschrijven 

Hoe blij we met onze nieuwe website zijn! 
 

Trotse ouders: St.-Franciscusschool Waasmunster 
 

Wens je een bezoekje te brengen? 

Dagelijks vanaf 1 januari 2015 op www.gvbsifrawa.be 
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EEN SCHOOL DIE LEEFT 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

-Brr wat is het koud…. 
-Oma en opa komen naar school, we vieren feest voor hen ! 

 

DANK U WEL SINT EN PIET! 
De sint bracht leuke geschenken voor de klas: 
Peuters: een boerderij met geluiden en een magneetbord 
1e kleuterklas: een trein met geluiden en een magneetbord 
2e kleuterklas: een prinsessenkasteel en aanvullingen bij het piratenschip 
3e kleuterklas: poppenkleertjes, een tractor met kar, een jeep met kar om paarden te 
vervoeren. 
 

GROOTOUDERFEEST 
Op donderdag 29 januari nodigen we de grootouders van onze kleuters 
uit voor een leuk feest.  Om de genodigden goed te kunnen ontvangen,  
zijn de grootouders van de peuters, 1e en 2e kleuterklas welkom tegen 
10.45 uur, einde voorzien rond 12.15 uur.  De grootouders van de 3e 
kleuterklas en broers-zussen worden verwacht tegen 14.00 uur, einde 
voorzien rond 15.20 uur. De oma’s en opa’s worden verwend met een 
leuk optreden en aansluitend een lekker kopje koffie met gebak. Hopelijk 
kunnen jullie erbij zijn ! De uitnodiging volgt nog in de reismap van jullie 

kleuters ! We kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook! 
 

WELKOM OP ONZE SCHOOL   

Na de kerstvakantie… mogen we weer nieuwe peuters verwelkomen op onze school:  
Bo Swenden, Lien Magherman, Laura Van Nuffel en Aya El Ouachikhi 
We wensen hen een fijne start toe! 
 

TUTTI FRUTTI OP SCHOOL! 
Vorig schooljaar hebben we, naast het bezoek van Jommeke op onze school, met de 
tuttifruttiwedstrijd 200 euro gewonnen voor de aankoop van turnmateriaal. 
Dit materiaal is ondertussen geleverd.   
We kregen:  

- een trampoline 
- een trainingsladder  
- platte hoepels 
- een kennismakingshorde 

Dit is een leuke aanvulling van het bewegingsmateriaal voor onze 
kleuters! 
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EVEN UW AANDACHT 
HOU ALVAST DEZE DATUM VRIJ 

 

 
 

. 

 

 

DANK AAN DE JARIGEN 
Wij danken alle jarigen voor de lekkere hapjes. 
2e kleuterklas: leuk keukengerei, een kleurendobbelsteen en boetseerklei met ijsjes-machine  
3e kleuterklas: een leuke vrachtwagen van Playmobil 
 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN 
Peuters:  Elise  Van der Stappen  04/01 
                 Lucie Wollaert   25/01 
1Ste kleuterklas:   Emma Somers  04/01 
                                Luna Stultjens  07/01 
                             Ilona Mariën   17/01 
                            Loes Vervaet  18/01 
3de kleuterklas:   Eleen Van Hecke  06/01 

SPORT OP SCHOOL 
KLEUTERBOEMELDAG (3E KL.) 
Op vrijdag 9 januari gaat de derde kleuterklas naar de kleuterboemeldag te Hamme (zie 
weekschema)  
Graag rekenen we op vervoer van ouders. Alvast bedankt hiervoor!  
Wat doen we aan? 

- sportieve kledij 

- sportschoenen 
Wat nemen we mee? 

- 1 koekje en 2 flesjes water 

- boterhammen (die dag zijn er geen warme maaltijden voor de 3e kleuterklas)  
 

FAMILIEKRONIEK  
WIJ ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
Siebe, broertje voor Ilke Vangenechten (2e kleuterklas) en Joren Vangenechten (peuter) 
Proficiat aan de familie ! 
 

DEZE MAAND IN DE KIJKER 
 
Gelieve alles te  voorzien van de naam van uw kleuter: brooddozen, bonnen, koeken, 
mutsen, sjaals, ….  Zo kunnen we bij verlies de persoonlijke dingen vlugger terug 
bezorgen. 
 

29 januari 2015 
Grootouderfeest! 

RUITER 



LEKKER EN GEZOND 
ANDIJVIE MET KRIELTJES EN SPEKJES 
Ingrediënten 

2 zakken gesneden anijvie (400 g) 
1 flinke ui 
1 teentje knoflook  
circa 200-250 g mager rookspek in reepjes 
2 zakken voorgekookte krieltjes (450 g) 
Kruiden naar eigen keuze (bv paprika, Italiaanse kruiden zonder 
zout!) of Oosters (ketjap, sambal manis en kerriepoeder, etc) 

Eventueel kersttomaatjes of ananas. 
 
Bereiding voor vier personen 
Bak de spekjes uit en schep er de gesnipperde ui en geperste knoflook doorheen en even 
meebakken. Daarna de krieltjes erbij voegen en bakken tot ze mooi van kleur zijn. Bestrooi 
met kruiden naar eigen keuze (paprikapoeder of kerriepoeder of groene kruiden zoals tijm of 
Italiaanse kruiden (zonder zout! want de spek voegt al zout genoeg toe aan het gerecht). 
Aan het einde pas de andijvie toevoegen, je kunt de pan van het vuur nemen en de andijvie 
er doorheen roeren, deze slinkt. Je kunt de andijvie ook heel even mee roerbakken. Niet al 
te lang, want dan wordt de andijvie te nat en te slap. Meteen serveren. 
 

ONZE LEESHOEK  
“Kaatje in de winter” Liesbet Slegers 
Op een echte winterdag trekt Kaatje erop uit met haar papa en haar 
broertje Bas. Het is koud en de bomen zijn kaal. Gelukkig begint het 
te sneeuwen. Kaatje maakt een sneeuwman, de emmer is zijn hoed 
en de wortel zijn neus. Deze dag uit het leven van Kaatje is een dag 
uit het leven van vele peuters. Herkenbaarheid en eenvoud zijn de 
voornaamste ingrediënten. De tekst is analytisch en daardoor stug 
en inspiratieloos. De prenten zijn een letterlijke vertaling van de 

tekst, maar door het aantrekkelijke kleurgebruik en de vele zachte ronde vormen, extra 
duidelijk door hun zwarte omlijning, zijn ze leuk om naar te kijken. Dit verzorgt uitgegeven 
boekje, met stevig papier en afgeronde hoeken zal zonder enige twijfel vlot over de 
toonbank gaan, maar sprankelt, ondanks al die goede zorgen, nergens! 
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Januari 2015 
Do 1   Nieuwjaar 

O.L.V.par. 10.30 Nieuwjaarsviering in centrum 

Vr 2    

Za 3     

Zo 4     

Ma 5    

Di 6    

Wo 7 KOR 
 

Tutti frutti 

CRHS 
 

Bestelbrief jan./febr. ten laatste vandaag ingevuld bezorgen  

Do 8 2-3 KOR vm Watergewenning in Bornem 

Vr 9 3KOCRHS dag Kleuterboemeldag  Sporthal De Veerman (Loystraat 70  Hamme 

CRHS 
 

Ophaling papier en karton 

Za 10     

Zo 11     

Ma 12 ORCRHS  Agendapunten ouderraad doorsturen naar directeur 

KOR  BC ‘feest met oma en opa’ 

Di 13    

Wo 14 KOR 
 

Tutti frutti 

Do 15    

Vr 16    

Za 17     

Zo 18     

Ma 19    

Di 20    

Wo 21 KOR 
 

Tutti frutti 

do 22 OOR 19.00 Vergadering overkoepelende ouderraad 

OR 20.00 Vergadering ouderraad (einde om 22.00 uur) 

Vr 23    

Za 24     

Zo 25     

Ma 26 KOR  Biebelen 

SR 20.00 Schoolraad in het klein vergaderlokaal 

Di 27 KOR 11.00 Nieuwkomers brengen een bezoekje aan het klasje 

Wo 28 CRHS vm Pedagogische studiedag   VRIJAF voor alle kinderen 

Do 29 P-1KOR 10.45 Feest voor de grootouders  

3KOR 
Broertjes en 
zusjes 

14.00 

 

KOR  GEEN WARME MAALTIJDEN vandaag 

Vr 30    

CRHS 
 

Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in map/mapzak  

CRHS 
 

Vandaag doorsturen naar preventieadviseur 

 EHBO-registratie 

 Energieboekhouding 

 Registratie temperatuur warme maaltijden 

 Controle speeltuigen 

Za 31    

 

KALENDER RUITER 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


