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PASTORAAL 
 

Paars 
Paars: kleur voor boete, bekering, droefheid maar ook symboliek voor 
hoop en verwachting dat het goede overwint. 
De kleur wordt gebruik in de Veertigdagentijd, periode van inkeer.  

 
Paars: de kleur van soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw. Eerst werd 
paars alleen gebruikt in de veertigdagentijd, later ook in de adventstijd. Paars (purper) was in 
de oudheid zeer kostbaar, het werd gemaakt van purperslakken die voor de kust van Fenicië 
gevonden werden. De stof was voorbehouden aan keizers en bisschoppen. Het werd niet 
gebruikt als kleur voor de Tafel. Pas toen paars gemakkelijker te bereiden was uit andere 
natuurlijke grondstoffen (een donker paars) kon het als liturgische kleur geproduceerd 
worden. De associatie van purper met de keizer was toen al verdwenen. 
 

voor de winter 
heeft de klok geluid 
de krokussen zijn uit 
 
paden waren al ontsloten  
door prille sneeuwklokjes  
uit groen in geel en wit ontloken 
 
nog dempen 
sneeuw en kou 
de allereerste lentekleuren 
 
maar onmiskenbaar 
staat nu tussen grauw 
het vroege voorjaars paars en blauw 
 

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  

Verantw oordel i jke  ui tgever: Martine  Dierick  

Opste l ler: Sonja Suy 
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ALGEMENE INFO 
DATA OM TE NOTEREN IN JULLIE AGENDA 
 

Maart 2015 
Woensdag 11/03: pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen. 

Donderdag 26/03: selectieve oudercontacten voor 3e kl. en lagere school. 
 

April 2015 
Dinsdag 23/04: oudercontacten voor het 6e lj. 

 
Mei 2015 

Donderdag 14/05: eerste communie centrum om 10.30 uur 
Donderdag 21/05: oudercontacten voor de kleuterscholen 

Zondag 31/05: opendeurdag op alle vestigingsplaatsen (vanaf 14.00 uur)  
 
Juni 2015 
Donderdag 04/06: infoavond overstap 3e kleuterklas – 1e leerjaar 
Donderdag 25/06: oudercontacten voor de lagere school 
 

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 45 GSM’s verzameld … nog minstens 5 te gaan. 
 

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



EEN SCHOOL DIE LEEFT 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

 Fred de mier leert ons techniek. 
 De kip in het kippenhok. 

 Jeugdboekenweek. 
 We werken rond onze gevoelens. 

 

INTEGRATIE MET HET 1E
 LJ. VAN DE GEMEENTESCHOOL (3E

 KL.) 
Dinsdag 19 maart is er een integratienamiddag met onze vriendjes van het 1e lj. op de 
gemeenteschool.  We vertrekken om 13.30 uur.  Gelieve tijdig op school te zijn! 
 

NATUURATELIER (3E
 KL.) 

Op vrijdag 27 maart gaan we naar Omi te Sombeke om de natuur in de lente te verkennen. 

We vertrekken om 13.30 uur. Ouders die ons kunnen voeren, geven een seintje aan juf 
Kristin.  Dank bij voorbaat. 

 

EVEN UW AANDACHT 

MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 
De kleuters van de 2e kleuterklas gaan op dinsdag 3 maart naar het 
medisch schooltoezicht te Lokeren. 
 

DANKJEWEL 
We danken de mensen van de ouderraad en andere vrijwilligers tijdens de 

pannenkoekenbak en de hulp op het grootouderfeest. 
 

SCHILVRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
We zouden nog eens willen oproepen om ons te helpen bij het schillen van het 
fruit op woensdag. Wie zich aangesproken voelt geef zeker een seintje aan de 
juffen. De mama’s kunnen nog wat hulp gebruiken. Dank je wel! 
 

GOOI NIET WEG WAT WIJ KUNNEN GEBRUIKEN … 
Wie ons nog kan helpen aan eierdozen, isomo schaaltjes en botervlootjes mag deze zeker 

naar school meebrengen. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

RUITER 



 

DANK AAN DE JARIGEN 
Wij danken alle jarigen voor de lekkere cake, taart en leuke geschenken. 

Peuterklas: leuke carnavals attributen. 
1ste kleuterklas: plasticine. 

 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 

1ste kl. :Vandevelde Mia (02/03) 

 
2e kl.:  El Ouachikhi Safwane (05/03) 

 Schelfaut Lukas (22/03) 
 Verdonck Manu (27/03) 

 Wollaert Alice (20/03) 
 

3e kl.:  Louis D’Haen (26/03) 
  Leah De Maertelaere (20/03) 

 Dido Thierens (13/03) 

FAMILIEKRONIEK  
WIJ BIDDEN VOOR... 
De heer Gilbert Van Damme, opa van Eleonore Van Bosch en Julie De Paepe. (3e kl.) 
Wij bieden onze deelneming aan aan de familie. 

 

ONZE LEESHOEK 

“Fred, het (heel erg eigenwijze) hert” van Pépé Smit. 
Fred het Hert woont in het grote, groene bos. Hij heeft één 
karaktertrek die hij niet kan verbergen: hij is ongewoon eigenwijs. Hij 
weet wat hij wil (schoenen, handen, frietjes eten, …) en hoe hij eruit 
wil zien (niet te groot, niet te klein, niet te lief, …) en waar hij naartoe  
wil (de stad!).  
 

 

 
LEKKER EN GEZOND 

 

GEVULDE EITJES 

 Klop 100 g. verse roomkaas met een mixer glad. 
 Snij 6 gekookte eieren in de lengte door en haal de dooiers er 

voorzichtig uit. 
 Wrijf de dooiers door een zeef en roer ze samen met 3 tl mosterd, 

2 el gesnipperde  bieslook en 1 el mayonaise door de roomkaas. 
 Breng op smaak met zout en peper. 

 Spuit mooie toefjes op de halve eieren en garneer ze met wat gesnipperde bieslook. 
 

RUITER 



Maart 2015 
Zo 1    

Ma 2 ORCRHS  Agendapunten ouderraad doorsturen naar directeur 

Di 3 2KOR vm Medisch schooltoezicht in Lokeren 

Wo 4 KOR 
 

Tutti frutti 

CRHS 
 

Bestelbrief maart/april  ten laatste vandaag ingevuld 
bezorgen aan de klastitularis 

Do 5    

Vr 6    

Za 7    

Zo 8    

Ma 9 KOR 
 

Beleef-dagen SLC E.S. (klasondersteuning) 
Di 10 P-1KOHRS 10.45 Theatervoorstelling ‘Nest’ door Theater De Spiegel in 

Hoogendonck (30’)  

CHRS 
 

Tutti frutti 

Wo 11 CRHS  Pedagogische studiedag ‘Mediaopvoeding’ door SGSNbao 
VRIJAF VOOR ALLE KINDEREN 

Do 12 2-3 KOR vm Watergewenning in Bornem 

Vr 13 CRHS 
 

Ophaling papier en karton 

Za 14    

Zo 15    

Ma 16 OOR 19.00 Vergadering van de overkoepelende ouderraad 

OR 20.00 Vergadering ouderraad (einde om 22.00 uur) 

Di 17    

Wo 18 KOR  Tutti frutti 

Do 19 3KOR nm Gezamenlijke activiteit met de lln van 1LO (GLS) 

Vr 20    

Za 21    

Zo 22    

Ma 23 KOR 
 

BC ‘Pasen’ 

Di 24    

Wo 25 KOR 
 

Tutti frutti 
KOR 11.00 Nieuwkomers brengen een bezoek aan het klasje 

Do 26 3KOCRHS  Oudercontacten selectief 

Vr 27 CRHS 
 

Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven 

3KOR   nm Natuuratelier bij Omi 

Za 28    

Zo 29 O.L.V.par. 10.30 Palmzondagviering in centrumkerk 

Ma 30 KOR  Biebelen 

Di 31 CHS 
 

Tutti frutti 

 
 
 

 
 

 

KALENDER RUITER 



FRED, DE RAP … 
 

Fred het eigenwijze hert woont in het grote … (bos) 

Hij eet er gras en blaadjes en springt er wat op … (los) 

Ik vind een bos het einde. Ik vind het bos te… (gek) 

Maar Fred verveelt zich suf en springt pardoes over het … (hek) 

Hij wil niet blijven in het bos, nee Fred wil naar de … (stad) 

Hij ziet de stad al liggen dus ons Hert gaat fluks op … (pad) 

Er lopen heel wat mensen, lopen rond van hier naar … (daar) 

En als ze Fred het hert zien kijken ze bijzonder … (raar) 

Fred ziet de mensen kijken en plots heeft hij een i… (idee) 

“Ik loop hier op vier poten en de mensen maar op … (twee).” 

Nu loopt hij op zijn achterpoten net als ieder … (een) 

Tot hij bij ieder schoenen ziet en Fred die heeft er … (geen) 

Dus trekt hij blauwe schoenen aan, de veters vast ge … (knoopt) 

Je schoenen zijn erg mooi hoor, Fred, maar kijk toch waar je … ( loopt) 

Dat was wel even schrikken. Daarvan krijg je trek in … (friet) 

Maar frietjes eet je met de handen. Handen heeft Fred … (niet) 

Zo opgelost! Een hand of twee. Hier, Fredje, tast maar … (toe) 

De friet is op en Fred zit vol. Hij gaapt want hij is … (moe) 

Hij wil een lekker dutje doen maar vindt geen lekker … (plekje) 

Hij mist zijn eigen bos, zijn eigen boom, zijn eigen … (stekje) 

Da’s zo gepiept: het bos  weer in. Hij kijkt niet meer beteuterd. 

Dag Fred, het enige echte hert dat in zijn neusje … (peutert) 
Stijn De Paepe 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



OM IN TE KLEUREN … 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 


