
                  St.-Franciscusschool Waasmunster 
                           www.gvbsifrawa.be 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

PASTORAAL 
 

Geel Geel: kleur van de zon, het licht, stralen van blijdschap, enthousiame, 
licht geven aan, van volop leven en kansen voor iedereen, lichtmis, …  

 

WAAROM SCHIJNT DE ZON? 
Een kind kwam naar me toe en vroeg me: 

"Waarom schittert de zon zo hevig 
en waarom staat ze daar zo hoog aan de hemel?" 

 
Ik dacht na maar vond geen antwoord. 

Ik had vroeger wel geleerd op school over de gloeiende sterrenmassa, 
die de zon was; 

maar waarom de zon nu daar precies stond 
en waarom ze zo hevig schitterde voor ons, 

was me een raadsel. 
 

Maar terwijl ik nadacht, 
voelde ik haar gezellige warmte branden op mijn huid. 

En het gaf me een warm gevoel vanbinnen, 
net zo'n gevoel, 

als iemand die veel van je houdt. 
 

Toen begreep ik, 
dat hier Iemand achter zat, 

die me heel graag zag! 
 

Jos Collaer 
 

 
 
 
 
 
 

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 
GSM-INZAMELACTIE 
Deze actie wordt in de Vlaamse scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in 

samenwerking met Belgacom.  
Helpen jullie ons nog altijd om zo veel mogelijk mobiele telefoons in te 
zamelen? Je kan deze toestellen nog steeds binnen brengen bij juf Sonja 
(bureel in het administratieve gedeelte van de centrumschool).  Op de 
vestigingsplaatsen mag dit afgeleverd worden aan de klastitularis.  Zij zorgt er 
wel voor dat deze op de centrumschool terecht komen. 

Momenteel hebben we reeds 30 GSM’s verzameld … nog minstens 20 te gaan. 
 

Zeg dit zeker door aan familieleden, vrienden, buren, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EEN SCHOOL DIE LEEFT 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

 Ridders en kastelen. 
 We vieren Carnaval. 
 Dino’s. 

 
LICHTMIS  

Op maandag 2 februari vieren we Lichtmis.  En om het spreekwoord in 
ere te houden “Er is geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje 
warm”, eten we met de kleuters lekkere pannenkoeken in de voormiddag 
als 10.00 uurtje. 

 
 

 
CARNAVAL OP SCHOOL 

Op vrijdag 13 februari vieren we carnaval.  Dit jaar werken we net als de 
lagere school rond een thema. De kleuters mogen verkleed naar school 
komen als ridders en jonkvrouwen. Je hoeft geen kledij te kopen. In de 
klas knutselen we een attribuut. 
In de voormiddag organiseren we een modeshow en daarna maken we 
iets lekkers klaar. Kleuters die blijven eten,  hoeven geen boterhammetjes 
mee te brengen. 

Deze middag zijn er geen warme maaltijden en soep verkrijgbaar! 
In de namiddag is er een stoet samen met de gemeenteschool . Op het pleintje komen we 
elkaar tegemoet tegen 14.30 uur en stappen we nog een stukje onder politiebegeleiding. 
Mama, papa, oma, opa, alle geïnteresseerden mogen langs de kant van de straat een kijkje 
komen nemen. We zouden dit zelfs super leuk vinden ! We doen een dansje op het pleintje 
voor de gemeenteschool en krijgen daar nog lekkere poffertjes aangeboden.  
De kleuters kunnen om 15.25 uur afgehaald worden aan de gemeenteschool. 
Wie in de opvang blijft, gaat met de juffen terug mee naar school. 
We brengen deze dag GEEN boekentas mee. 

EVEN UW AANDACHT 
NATUURATELIER 3E

 KLEUTERKLAS 
Op vrijdag 27 februari gaan de kleuters van de 3de kleuterklas naar het natuuratelier te 
Sombeke.  Wie kan ons die middag om 13.30 uur wegbrengen naar Sombeke en ons rond 
15.00 uur komen afhalen? Graag een seintje aan juf Kristin. 
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DANK AAN DE JARIGEN 
Wij danken alle jarigen voor de lekkere hapjes en de mooie geschenken. 
P-1e kl: carnavalspeelgoed 
1e kl.: dierenpuzzel 
2e kl. : dobbelsteen, leuk keukengerei, een cd met leuke liedjes. 
3e kl. : kousenbroekjes en kleerhangers voor de poppenkleertjes  

 
PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 
peuter-1e kl. :  
Vangenechten Joren (02/02) 
Vermeulen Maliëne (17/02) 
Saloum Ayah (21/02) 
 
1ste kl.: 
Mohammed El Boukri (18/02) 
Jens Van den Bergh (08/02) 
Mitch Vermeulen (25/02) 
Saloum Jana (12/02) 
                     
3e kl.: 
Saloum Lujain (03/02) 

ONZE LEESHOEK 

“Vandaag ben ik een … ridder!” Vivian den Hollander  
Lijkt het je wat om ridder te worden? Ridders zijn stoer en sterk. 
En vooral ook dapper! Ze wonen in een kasteel en trekken vaak 
ten strijde. Zo beleven ze allerlei avonturen. Natuurlijk helpen ze 
iedereen die in nood zit en zijn ze heel beleefd tegen jonkvrouwen. 
En wat dragen ridders prachtige kleren! Een stoer boek over 
ridders. Vol handige verkleedtips, leuke knutsel-ideeën en andere 
zaken die elke ridder moet weten. 

 

LEKKER EN GEZOND 
APPELPANNENKOEKEN 
Ingrediënten voor 4 personen: 
250 g zelfrijzende bloem 
½ l melk 
4 eieren (gesplitst) 
2 zoete appels (in plakjes) 
2 kl rietsuiker 
boter (of margarine) 
zout 
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http://www.bol.com/nl/c/boeken/vivian-den-hollander/27838/index.html
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/129/melk


Bereidingswijze 
1. Splits de eieren. Spoel en droog de appelen. Verwijder met een appelboor het 

klokhuis en de pitten. Snij de appels in plakjes van ongeveer 1 cm dik. 
2. Vermeng de bloem met een snuifje zout. Doe er de eidooiers bij. Roer stevig om. 

Voeg er in een straaltje de melk aan toe en roer tot een glad beslag. Laat het 30 
minuten rusten in de koelkast. 

3. Klop de eiwitten stijf. Spatel ze luchtig door het beslag. 
4. Laat een nootje boter smelten en goed heet worden in een koekenpan. Schep er met 

een kleine pollepel een portie beslag in. Laat een halve minuut bakken. 
5. Leg er een paar appelplakjes bij. Bestrooi ze met wat suiker. Laat nog anderhalve 

minuut verder bakken, of tot de pannenkoek stevig is. 
6. Laat de pannenkoek op een bord glijden en dan, omgekeerd, weer in de pan. Laat 

ook de andere kant goudbruin bakken. 
 

OUDERRAAD 

VOLGENDE PUNTEN WERDEN BESPROKEN OP DE OUDERRAAD 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Agendapunten vanuit het OOR 
3. Evaluatie eetfestijn  
4. Feest voor de grootouders 
5. Lichtmis 
6. Carnaval 
7. Varia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RUITER 



 

Februari 2015 
Zo 1    

Ma 2   LICHTMIS 

KOR  Pannenkoeken voor alle kinderen 

CRHS  Start verkoop chocolade 

Di 3    

Wo 4 KOR 
 

Tutti frutti 

Do 5 2-3 KOR vm Watergewenning in Bornem 

Vr 6    

Za 7    

Zo 8    

Ma 9 KOR  BC ‘carnaval’ 

Di 10    

Wo 11 KOR 
 

Tutti frutti 

Do 12    

Vr 13 Ruiter  Geen warme maaltijden vandaag 
Croque monsieur voor alle kinderen 

KOR nm Carnavalstoet met GLS  

CRHS 
 

Ophaling papier en karton 

Za 14    

Zo 15    

Ma 16    Krokusvakantie 

Di 17    

Wo 18 O.L.V.par. 10.00 Aswoensdagviering in centrumkerk 

Do 19    

Vr 20    

Za 21    

Zo 22    

Ma 23 KOR  Biebelen 

Di 24    

Wo 25 KOR 
 

Tutti frutti 

CRHS   Laatste dag verkoop chocolade 

Do 26    

Vr 27 
CRHS 

 

Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in 
map/mapzak  

CRHS  Bestelbrief maart/april  wordt vandaag meegegeven 

3KOR nm Natuuratelier bij Omi 

Za 28    
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Carnaval 
 

Een optocht door de straten 

met iedereen verkleed, 

dan weet je hoe dat gekke feest 

van al die mensen heet ! 

 

Ga jij alleen maar kijken, 

of doe je liever mee: 

als olifant of muzikant 

of als een toverfee, 

een danseres, een zeepiraat, 

een vlinder die de lucht ingaat, 

een dikke dame, een konijn: 

je kunt van alles zijn ! 

 

Niemand die je dan herkent, 

die kan weten wie je bent 

en dat is juist zo fijn ! 
Nannie kuiper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OM IN TE KLEUREN!  


