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PASTORAAL 
VAKANTIE 

Vakantie is... 

lekker niets doen 

uitrusten van het voorbije werken 

hoog dromen en nieuwe plannen maken. 
 

Vakantie is... 

een gloed ervaren 

die heel eventjes 

de andere zijde van ons bestaan raakt. 
 

Vakantie is... 

je eigen plannen terzijde schuiven 

en doen wat anderen je komen vragen. 
 

Vakantie is... 

veel mogen vertellen, 

maar ook anderen op verhaal laten komen. 
 

Vakantie is... 

woorden van vrede doen 

teken van hoop zijn  

Vakantie is... 

met God op reis gaan !  

 

 

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  

VAKANTIENUMMER 2015 
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ALGEMENE INFO 
INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2015 – 2016. 
Wens je je kind in te schrijven?  Dit kan tijdens de schooluren of na afspraak. 

In de vakantie kan je terecht van 30 juni 2015 tot en met 
3 juli 2015 en vanaf 18 augustus 2015, elke werkdag 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur. 
 
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2016 -2017 
 (° 2014) geldt volgende regeling: 

 Broertjes en zusjes van kinderen die reeds naar 
onze school gaan en kinderen van 
personeelsleden kunnen ingeschreven worden 
tijdens de voorrangsperiode van 1 september tot 
15 september. 

 Vanaf 1 oktober kunnen alle instappers voor het 
schooljaar 2016 -2017  zich inschrijven in de 
school van hun keuze. 

 
Voor inschrijvingen kan je best contact opnemen met de directeur, Martine Dierick, via de 
nummers 052 46 93 93 of 0496 51 69 77 of via directie@sifrawa.be 
 

INRUILEN MAALTIJD-EN DRANKENBONNEN 
Leerlingen die de St.-Franciscusschool verlaten en nog in het bezit zijn van volledige kaarten 
van drankenbonnen of maaltijdbonnen kunnen deze nog inruilen vóór vrijdag 26 juni. 
Opgelet: losse bonnetjes worden niet aanvaard, enkel volledige kaarten. 
 

PAROCHIENIEUWS 
E.H. Dick Den Blauwen, pastoor van Beveren, Haasdonk en Melsele, werd 
door bisschop Luc Van Looy benoemd tot lid van de dekenale equipe van 
het dekenaat Hamme. Hij wordt er pastoor van de centrumparochie Sint-
Pieter en de H.-Hartparochie in Hamme en pastoor van de parochies O.-L.-
Vrouw (centrum Waasmunster), Sint-Jan-Baptist (Ruiter) en Sint-Rochus 
(Sombeke). In deze drie Waasmunsterse parochies volgt hij E.H. Johan Van 
Daele op. 

Die wordt op zijn beurt lid van het dekenale team in Beveren, als parochiearchivaris 
verbonden aan de parochies van de deken, en tot parochieadministrator van Haasdonk.  
In onze slotviering van 30 juni bedanken we E.H. Van Daele voor de positieve samenwerking 
de voorbije jaren. 

 
Op zondag 30 augustus heten we de nieuwe pastoor welkom op onze parochie.  Dit gaat 
door in de centrumkerk om 10.30 uur.  Er wordt ook een vertegenwoordiging van de school 
verwacht in deze viering.  We verzamelen tegen 10.10 uur op de parking achter de Smatch 
en durven op een massale opkomst rekenen (ook ouders, grootouders zijn welkom).   
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VAKANTIEDAGEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2015-2016 

 
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
Dinsdag 1 september 2015 
 
Vrije dagen van het eerste trimester 
Woensdag 23 september 2015  pedagogische studiedag 
Vrijdag 2 oktober 2015  facultatieve verlofdag 
Herfstvakantie: van maandag 2 november 2015 tot en met zondag 8 november 2015 
Woensdag 11 november 2015: Wapenstilstand 
 
Kerstvakantie 
Van maandag 21 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 
 
Vrije dagen van het tweede trimester 
Woensdag 13 januari 2016  pedagogische studiedag 
Krokusvakantie van maandag 8 februari 2016 tot en met zondag 14 februari 2016 
 
Paasvakantie 
Zondag 27 maart 2016: Pasen 
Van paasmaandag 28 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016 
 
Vrije dagen van het derde trimester 
Woensdag 4 mei 2016  pedagogische studiedag 
Donderdag 5 mei 2016 (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 6 mei 2016 (Brugdag) 
Maandag 16 mei 2016 (Pinkstermaandag) 
Maandag 23 mei  facultatieve verlofdag 
 
De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2016 

 
GSM-INZAMELACTIE  
Dank aan iedereen die zijn “gsm-pje” bijdroeg bij de inzamelactie.  
We verdienden 30 punten wat concreet betekent dat we recht 
hebben op 3 laptoppen.  Deze zullen ons eind juni bezorgd worden.  
We kijken er naar uit … 

  
 
 
 
 
 
 



EEN SCHOOL DIE LEEFT 

PEUTERSPEELVOORMIDDAG. 
Onze jaarlijkse peutervoormiddag gaat dit jaar door op zaterdag  
29 augustus van 10.00 uur tot 11.30 uur.  Alle nieuwkomers ontvangen een uitnodiging in de 
vakantie. Deze voormiddag is bedoeld voor alle peuters die instappen in de loop van het 
schooljaar. Ook nieuwkomers in de kleuterschool kunnen deze voormiddag zeker een 
bezoek brengen aan hun nieuwe klas.  Alle kleuterleidsters zijn aanwezig. 
 

INFOAVOND 
Onze jaarlijkse infoavond gaat volgend schooljaar door op donderdag 3 september om 19.30 
uur.  Houd deze datum vrij a.u.b.! 
 

TUIN OP SCHOOL !  
Een heel schooljaar lang hebben de juffen en de kleuters in 
hun moestuin heel wat werk geleverd. Aangezien we dit jaar 
rond het thema” fit en gezond “werkten, was dit de ideale 
gelegenheid om groentjes en fruit te zaaien en te planten. En 
ja hoor, we hebben dit fantastisch gedaan ! We hebben 
alvast kunnen proeven van lekkere radijsjes, rabarber en 
super veel aardbeien !!!!! Lekker !!!!! Dus een geslaagd 

project , we kijken nog even uit naar de spinazie en de aardappeltjes, en volgend jaar doen 
we zeker verder ! Dan kunnen we waarschijnlijk de lekker tomaten, pompoenen en 
courgetten oogsten !!! Zo kregen we heel wat gezonde vitamientjes binnen !!!  
 

EVEN UW AANDACHT 
DANK JE WEL 
Aan alle ouders die zich dit schooljaar hebben ingezet om alles vlot te laten verlopen en onze 

kleuters rijke ervaringen hebben meegegeven. 
-alle mensen van de ouderraad, 
-alle mensen die voor vervoer hebben gezorgd, 
-alle zwemouders, oma’s en opa’s, 
-alle mensen die ons fruit schilden en in stukjes verdeelden, 
-alle mensen waar we op bezoek mochten of die in onze klassen 
deelnamen aan activiteiten..  

 

NATUURATELIER OUDSTE KLEUTERKLAS. 
Ook in het schooljaar 2015-2016 gaan we op geregelde tijdstippen de natuur verkennen met 
Omi. 
Dit zijn reeds de data kleuters juf Kristel:  24 okt.,  13 nov., 11  maart,  22 april. 
Data kleuters juf Kristien: 25 okt.,20 nov.,  febr., 10  maart,  26  mei. 
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HOU ALVAST DEZE DATUM VRIJ 
 

 
 

 

 

 

 

DANK AAN DE JARIGEN 
We danken de jarigen voor de mooie geschenken ,de lekkere hapjes,… 
Peuters en 1e kl. a: Prentenboek ‘ Vandaag ben ik blij’  
1e kl.b: puzzeldoosjes, liedjesboek van Jules en knutselspullen  
2de kl. : een leuke luister cd !!!  
3de kl. : Liedboek ‘ De zomer van Kapitein Winokio’, tractor en kraan, lego ‘Friends’  
  

PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 
Peuters: 

- Van Buynder Domien (13/08) 
- Froidcoeur Leonie (25/08) 
- Smet Emma (23/08) 

 
1ste kleuterklas: 

- Vertenten Emma (17/07) 
- Nafih Nora (17/08) 

 
2ste kleuterklas: 

- Vangenechten Ilke (19/08) 
 

3dekleuterklas: 
- De Paepe Julie (02/08) 
- De Ryck Manon (05/08) 

 

SPORT OP SCHOOL 
 WATERGEWENNING IN DE KLEUTERSCHOOL 

Ook volgend schooljaar gaan onze kleuters van de 2e en 3e kleuterklas 
maandelijks zwemmen (peuters en 1e kleuterklas blijven thuis). Hiervoor 
doen we graag beroep op vrijwilligers. Wij vertrekken om 9.10 uur en zijn 
terug om 11.30 uur. 
Data watergewenning: 1 oktober, 29 oktober, 3 december, 14 januari, 
18 februari, 17 maart, 28 april, 26 mei en 23 juni. 
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9 oktober 2015 
eetfestijn! 

U komt toch ook! 



FAMILIEKRONIEK  
WIJ ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
Louise, een dochtertje voor juf Annelies De Vylder (bewegingsjuf) 
Proficiat aan de familie ! 

ONZE LEESHOEK 
“Lachebek” van Ruth Galloway 

 
Lachebek is een vrolijk verhaal over een sympathieke haai die graag lacht 
maar met zijn big smile alle andere zeedieren de stuipen op het lijf jaagt. 
Wat wil je ook met zo'n bek vol grote witte tanden? Maar op een dag wordt 

alles anders.. 

LEKKER EN GEZOND 

 ZOMERLEKKERS 
Lekker gezonde ijsjes om de vakantie goed in te zetten. 
Geniet er maar van, en hopelijk gaat de zon dan ook veel schijnen. 
Prettige vakantie ! En tot volgend schooljaar ! 
 

NOTEER DEZE DATA VOOR SCHOOLJAAR 2015-2016 ALVAST IN JE AGENDA 
September 2015 
03/09: infovergadering 
28/09: ouderraad 
23/09: pedagogische studiedag: vrijaf  
             voor de kinderen 
 

Oktober 2015 
02/10: facultatieve verlofdag 
06 en 07/10: kennismakingsdagen     
                        Kleuteronderwijs 
09/10: eetfestijn 
31/10: herfstvakantie 
 

November 2015 
12/11: ouderraad 
22/11: concert georganiseerd door de   
              overkoepelende ouderraad. 
26/11: oudercontacten kleuteronderwijs 
 

December 2015 
19/12: kerstvakantie 
 

Januari 2016 
13/01: pedagogische studiedag , vrijaf voor  
             de kinderen 
19/01: ouderraad 
21/01: grootouderfeest 
25/01: schoolraad 
29/01: start verkoop chocolade 
 

Februari 2016 
06/02: krokusvakantie 
24/02: einde verkoop chocolade 
 

Maart 2016 
07/03: ouderraad 
21/03: chocolade wordt meegegeven 
24/03: oudercontacten kleuterschool  
26/03: paasvakantie 
 

April 2016 
 

Mei 2016 
04/05: pedagogische studiedag: vrijaf  
             voor de kinderen 

05/05: Hemelvaart  
06/05: vrijaf 
10/05: oudercontact kleuteronderwijs 
16/05: Pinkstermaandag: vrijaf 
21/05: opendeurdag 
23/05: facultatieve verlofdag 
26/05: schoolraad 
 

Juni 2016 
07/06: ouderraad 
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Twee maanden, 

Net geen 9 weken, 

62 dagen,  

1488 uren, 

89290 minuten, 

5356800 seconden. 

Vakantie dus. 

Grote vakantie. 

Genieten, zingen en dansen. 

Je laten verrassen 

En je op sleeptouw laten nemen. 

Mee fladderen met de vlinder, 

De natuur verkennen, 

Wegdromen in de wolken. 

 

Leve de vakantie! 

Van harte dank voor het vertrouwen het 

voorbije schooljaar! 

 

Directie en personeelsleden 

St.-Franciscusschool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Aan al onze kleuters, leerlingen en hun ouders wensen we 

een deugddoende vakantie en een blij weerzien in het 

nieuwe schooljaar.   
 

Speciaal voor de kleuters van de  

3de kleuterklas: een goede start in het eerste leerjaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


