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PASTORAAL 
 
 

 

Blauw 

Blauw is de kleur van Maria.  Maria is in de regel afgebeeld met een 
(licht)blauwe mantel als teken van haar zuiverheid.  Het is de kleur van de 
hemel en staat symbool van zuiverheid, reinheid en trouw. 

 

MEIMAAND = MARIAMAAND. 
Deze maand worden alle mama’s in de bloemetjes gezet … 
 

Ode aan alle mama’s 
 

Ze is je verzorger, je coach en docent. 
Ze is pas gelukkig als jij dat ook bent. 

Je grootste supporter, je baken, je vriend. 
Ze geeft je soms stiekem meer dan je verdient. 

Voortdurend degene die iedereen bindt. 
Ze is zoveel meer dan een vrouw met een kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
NOTEER ALVAST DEZE DATUM IN JE AGENDA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Ondertussen hebben we reeds een 150-tal gsm’s.  Er zijn echter 2 
factoren die meespelen in de beloning naar scholen toe.  Enerzijds de 
hoeveelheid ingezamelde toestellen en anderzijds het aantal 

ingezamelde toestellen per leerling.  Deze factoren bepalen hoeveel punten een school krijgt 
en met deze punten kan er gekozen worden uit het aanbod (laptop, tablet, …).  Een 
inspirerend voorbeeld is een school die ongeveer 430 toetstellen (40 kilo) inzamelden met 
hun 170 leerlingen.  Onze inzamelactie eindigt op 10 mei.   
VERZAMELEN dus! 
Zeg dit zeker door aan familieleden, vrienden, buren, … 
 

CONCERT NOVEMBER 2015 
Onze overkoepelende ouderraad werkt momenteel aan de voorbereiding van een concert 
dat gebracht wordt door het Oost-Vlaams symfonisch orkest. 
55 muzikanten zullen zorgen voor een prachtige gezinsvoorstelling  op zondag 22 november 
met als centrale thema ‘Peter en de wolf’. 
 

ACTIE: SAM DE VERKEERSSLANG! VAN 18 TOT 29 MEI 2015 
JIJ DOET TOCH OOK MEE??? 
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.  
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? 
 

Opendeurdag op de vier vestigingsplaatsen:  

Centrum, Ruiter, Heide, Sombeke, 

op zondag 31 mei vanaf 14.00 uur. 

Naast een bezoekje aan de klassen kun je ook genieten van een hapje 

en een drankje en randanimaties. 

Kom dus zeker een kijkje nemen! 



EEN SCHOOL DIE LEEFT 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

 Joepie, het is feest op school! 
 Mijn mama is de beste 

 

VERKEERSACTIE “SAM DE VERKEERSSLANG” 
Vanaf maandag 18 mei tot 29 mei starten we weer met Sam de verkeersslang en kunnen we 
samen met alle kleuters weer bolletjes verdienen voor een leuke verassing. Meer info volgt 
nog hierrond. 
 

OPENDEURDAG  
Op zondag 31 mei zetten we de deuren van onze school wagenwijd open!  
We herhalen het verhaal van “De pureekes en de pateekes”. 
Graag vragen wij om dezelfde kledij te voorzien als bij het optreden voor de grootouders. 
We zullen dit nog eens vermelden op het weekschema, wat dit precies moet zijn. 
Graag de kledij verzamelen tegen woensdag 27 mei in een plastieken zak met de naam van 
de kleuter erop. 
Het optreden begint om 14.00 uur. We verwachten de kleuters tegen 13.30 uur. 
Alvast bedankt voor de medewerking en we hopen op veel zon! 
U komt toch ook?  
 

VERKEERSPROJECT VOOR DE 3DE
 KLEUTERKLAS 

Twee agenten van de politiezone Hamme –Waasmunster komen op 7 
en 8 mei naar onze school om de kleuters van de 3de kleuterklas 
verder fietsvaardig te maken ,te wijzen op de gevaren en de 
belangrijkste verkeersregels voor fietsers. Dit unieke project wordt 
afgesloten met een korte fietstocht op de openbare weg.  
Gelieve die dagen ook je fiets mee te brengen naar school. 
 

NATUURATELIER (3E
 KL.) 

Op vrijdag 29 mei gaat de 3de kleuterklas in de namiddag naar Omi. Wie kan ons brengen en/ 
of komen halen? Graag een seintje aan juf Kristin. 
 

INTEGRATIE (3E
 KL.) 

Op dinsdag 28 mei brengt de 3e kleuterklas een bezoekje aan juf Els in 
het 1e leerjaar. We rekenen, lezen, schrijven, turnen en mogen ook nog 
een beetje spelen. We kijken er samen naar uit. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RUITER 



EVEN UW AANDACHT 
HOU ALVAST DEZE DATUM VRIJ 

 

 
 

 

 

 

 

DANK AAN DE JARIGEN 
Wij danken alle jarigen voor de lekkere cake. 
Peuterklas: een leuk boekje: “Ik zou wel een kindje lusten. “ 
2e kleuterklas: zand voor de zandbak, een leuke luister CD van de muizen. 
3e kleuterklas: poppenschoentjes, spel met de magische pen, 2 deurmatjes van Winny the 
Pooh, een transportband en silobloksnijder voor de automat, het boek “De kleur van 
emoties” 
 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN! 
Peuter: Aya El Quachikki 10/05 
              Laura Van Nuffel 18/05 
              Lien Magherman 22/05  
 
1ste kleuter:   Aiden van Exaerde 09/05 
  Janne Thienpont 10/05 

Daan De Beule 12/05 
Dries De Deule 12/05 
Arnar Baert  24/05 

 
3de kleuter: Tibo Praet 30/05 

 
ONZE LEESHOEK 

“Ik wil een knuffel” David Melling 
De beer Dorus ontwaakt uit een diepe winterslaap. Hij weet meteen wat hij 
wil: een knuffel. Maar waar kan hij die krijgen? Zijn knuffelobjecten werken 
niet erg mee. Een steen is wel erg zwaar en hard, een boom vol met splinters, 
een kudde schapen sprint heel hard weg. Gelukkig weet een konijn raad. Hij 
wil Dorus wel naar de lekkerste knuffel brengen. 
 

 
 
 
 

 
 

4 juni 2015 
Familiedag! 

U komt toch ook! 

RUITER RUITER 



LEKKER EN GEZOND 

HAVERMOUT SHAKE MET AARDBEIEN. 
 
Ingrediënten: 
1 bak aardbeien ((500 g), in stukken) 
2 sinaasappels (uitgeperst) 
100 g havermout 
600 ml magere yoghurt 
 

Bereiding: 
Pureer de aardbeien met het sinaasappelsap in de blender. Voeg de havermout en yoghurt 
toe en meng alles in enkele min. op de hoogste stand tot een schuimige shake. Schenk de 
shake in hoge glazen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUITER 



 

Mei 2015 
Vr 1   Feest van de Arbeid 

Za 2    

Zo 3    

Ma 4 KOCRHS 16.10 Personeelsvergadering 

1KORab nm Medisch schooltoezicht op school (begin om 13.00 uur) 

Di 5    

Wo 6 
CRHS 

 

Bestelbrief mei/juni ten laatste vandaag ingevuld bezorgen aan de 
klastitularis 

KOR 11.00 Nieuwkomers brengen een bezoekje aan het klasje 

KOR 
 

Tutti frutti 

Do 7 3KOR vm Fietsproject met de politie op de kleuterschool Ruiter 

Vr 8 3KOR nm Fietsproject met de politie op de kleuterschool Ruiter 

CRHS 
 

Ophaling papier en karton 

Za 9    

Zo 10    MOEDERDAG 

O.L.V.par. 10.30 1
e
 communie Gemeenteschool en Kouterbos 

Ma 11    

Di 12 CHS 
 

Tutti frutti 

Dir/SB 13.00 Scholenoverleg (OOG) in het gemeentehuis 

Wo 13 KOR 
 

Tutti frutti 

Do 14   O.H. Hemelvaart 

1LO 10.30 Eerste communie in de Onze- Lieve- Vrouwekerk te Waasmunster 

Vr 15   Brugdag 

Za 16    

Zo 17     

Ma 18 CRHS 
 

Sam de verkeersslang tot 29 mei (org. WG verkeer) 

ORCRHS  Agendapunten ouderraad doorsturen naar directeur 

Di 19 2KOHS Vm MDO-bespreking met CLB 

Wo 20 KOR 
 

Tutti frutti 

Do 21 2-3 KOR vm Watergewenning in Bornem 

KOCRHS  Oudercontacten  
3KO met medewerkster CLB (in ’t centrum)van 16.00 tot 18.00 
uur 

Vr 22 2LOd vm Natuuratelier bij Omi 

Za 23    

Zo 24    PINKSTEREN 

St.-J.Bapt. 10.30 1
e
 communie Gemeenteschool Ruiter 

Ma 25    PINKSTERMAANDAG 

Di 26 KOR  Biebelen 

Wo 27 KOR  Tutti frutti 

Do 28 SR 20.00 Schoolraad in het klein vergaderlokaal 

3KOR vm Bezoek aan het 1ste leerjaar gemeenteschool Ruiter  

Vr 29 CRHS  Geen warme maaltijden vandaag 

3KOR nm Natuuratelier bij Omi 

CRHS  Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in map/mapzak 
(KO); tussen de schoolagenda (LO) 

Za 30    

Zo 31 CRHS 14.00 Opendeur (alle klassen open tussen 14.00 en 17.00) 

 
 
 

 

KALENDER RUITER 



 

GESCHIEDENIS VAN MOEDERDAG 

De geschiedenis van Moederdag begint in Amerika. Anna Jarvis (1864 – 1948), een 
alleenstaande lerares uit Philadelphia is in 1914 met Moederdag begonnen. Zij bewonderde 
haar eigen moeder en de rol die moeders in de maatschappij hadden. 
Toen haar eigen moeder in 1905 overleed op de eerste zondag in 
mei heeft zij het jaar daarna op de eerste zondag na de dag van 
overlijden van haar moeder een General Memorial Day of All 
Mothers georganiseerd. Anna Jarvis wilde toen elk jaar opnieuw 
perse een vereringsdag voor moeders organiseren. Zij heeft alles 
op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. In 1914 lukte het haar 
om van Moederdag een officiële feestdag te maken. Hiermee was 
officieel de geschiedenis van Moederdag begonnen. 
 
De geschiedenis van Moederdag in Nederland en België 
Sinds 1928 is Moederdag een officiële Moederdag in Nederland. Met de Antwerpse 
Moederkesdag is de geschiedenis van Moederdag in België al wat ouder. Hiermee hadden 
Nederland en België de feestdag Moederdag al snel geadopteerd. De oorsprong van de 
geschiedenis van Moederdag lag bij de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde die in Moederdag een goed vehikel zag om meer bloemen te kunnen verkopen. 
Hiermee startte de historie van Moederdag meteen commercieel, en dat is niet meer 
weggegaan. 
Moederdag stond meteen in het teken van het kopen van cadeaus, eerst vooral een 
traditionele bos bloemen. Al snel zagen de banketbakkers door mogelijkheden van deze 
feestdag. De Nederlandsche Banketbakkers Vereeniging introduceerde al snel speciale 
Moederdag taarten. Vervolgens kwamen vele andere soorten van moederdagcadeaus in 
zwang. 
 
Geschiedenis van Moederdag steeds commerciëler 
Traditiegetrouw is Moederdag een dag waarbij moeders van alle zorgtaken is ontheven. De 
bedoeling is dat de kinderen deze taak overnemen, bijgestaan door Vaders. De dag begint, 
ook traditiegetrouw, op bed. Moeder mag uitslapen en de kinderen maken het ontbijt. 
Vervolgens krijgt moeders ontbijt op bed met, ook traditiegetrouw, een geknutseld cadeau 
met een gedichtje waarin de kinderen duidelijk maken hoeveel ze van mammie houden. 
Vaders zorgt dan voor een echt cadeautje voor moeders. Daarmee is de historie van 
Moederdag vooral geëindigd in een commerciële dag waar het kopen van cadeaus steeds 
meer centraal is komen te staan. Traditioneel blijft het geven van bloemen onderdeel van 
deze moeders verwendag. 
 
Bloemen belangrijk sinds het ontstaan van Moederdag 
Bloemen hebben sinds het ontstaan van Moederdag altijd een belangrijke rol gespeeld. In de 
tijd van Anne Jarvis waren het anjers die de hoofdrol speelden op moeders feestdag. 
Tegenwoordig wordt door de bloemenhandel de dagen voor Moederdag de grootste omzet 
van het jaar gehaald. Rozen zijn en blijven populair op moeders feestdag maar andere 
bloemsoorten worden ook gegeven. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moederdag


OM IN TE KLEUREN 

 


