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PASTORAAL                                                                                                                
 

"In Maria’s handen" daar is het ons dit schooljaar om te doen.  We maken gebruik van het nieuwe 
Mariabeeldje ontworpen door WEPABA bisdom Brugge.   Het beeld is onmiskenbaar het beeld van een 
vrouw. De ingetogen houding “met open handen”  
en de brede schoot spreken voor zich. Een brede schoot vol verwachting.  
De vormgeving en de vlekkeloosheid van het materiaal zijn abstract.  
Of toch niet? Aan één zijde komt een lijn vanuit de hals, 
 een andere vanuit de schouder, een derde vanuit de schoot. 
 Het zijn de ruggesteuntjes, de schouderklopjes die je nieuwe moed geven.  
Het beeld heeft niet echt een gezicht met ogen, neus en lippen.  
Zo kunnen we er ons eigen verhaal in leggen:  
omdat je kwaad bent op je pesters, je ouders, je onmogelijke broer,  
je vriend … Je legt een traan in de schoot. 
 Of het hart omdat je houdt van je ouders, je broer, je poes of hond.  
En het kindje dat je zelf nog bent met al je kleine en grote dromen,  
de mens in wording. De traan, het hart en het kind: de schoot ontvangt ze, 
 je verdriet, je liefde, je hoop. Uit verhalen en dromen kunnen 
 kinderen ook andere dingen in de schoot van Maria leggen en nog andere symbolen die we dit schooljaar 
maandelijks in Maria’s handen leggen. 
Elke maand zingen we een stroofje van een Marialied. 
 

SEPTEMBER 
 

handje 
We zijn welkom en heten elkaar welkom.   
We zeggen een goeiedag … 
Maria is er voor ieder van ons.  Bij haar is iedereen welkom. 

 

Zij heeft de hele wereld in haar hand. 

Zij heeft de hele wereld in haar hand. 

Zij heeft de hele wereld in haar hand. 

Wij zeggen welkom aan iedereen. 

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 

Vera ntwoorde l i j ke  u i tge ve r :   

Mart ine  D ier ick  

Opste l ler :  S on ja  Suy  

http://www.gvbsifrawa.be/
mailto:directie@sifrawa.be
mailto:ruiter@sifrawa.be
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ALGEMENE INFO                                                      ST.-FRANCISCUSSCHOOL 

 

PUBLICATIE FOTO’S 

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van 
leerlingen tijdens verschillende evenementen.  Die gebruiken we voor onze 
schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee.  Door het 
schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-
geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. 
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming 

nodig.  Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps-en klasfoto’s.  We 
beschouwen dit bericht als een officiële mededeling.  Wie dit echter niet wenst, kan de directie 
een ondertekend bezwaar bezorgen vóór maandag 7 september. 
Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet 
wanneer het gaat om uw persoonsgegevens.  Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden. 
 

INFOAVOND 

Op donderdag 3 september geeft elke leerkracht in zijn eigen klas een woordje 
uitleg over het dagdagelijkse klasgebeuren, klasafspraken,… 
Deze bijeenkomst is dus een aanrader voor iedereen om de samenwerking tussen 
ouder, kind en leerkracht vlotter te laten verlopen. 

 Kleuterafdeling centrum, 3de en 4de lj. om 19.00 uur 

 Kleuterafdeling(Ruiter, Heide en Sombeke) om 19.30 uur 

 2de, 5de en 6de lj. om 20.00 uur 

 1e lj. om 19.30 uur  
U wordt in het klaslokaal van uw zoon/dochter verwacht.  Het 1e lj. verwelkomt de ouders in de 
polyvalente zaal.   

 
IDENTIFICATIEFICHE 
In de eerste week van september krijgen de kinderen een identificatiefiche mee naar huis met 
daarop alle gegevens.  Gelieve deze fiche grondig na te kijken en verbeteringen hierop aan te 
duiden.  Graag krijgen we deze fiche terug tegen vrijdag 4 september.  Zo blijven de gegevens op 
school up-to-date.  Dank voor jullie medewerking. 
 

KISS-AND RIDESTROOK 
Het gemeentebestuur van Waasmunster besliste dat de  
verkeersreglementering in de Sint-Franciscusstraat aangepast werd met de 
nodige verkeersborden zodat er een "kus- en rijstrook" kan gecreëerd worden 
vanaf 1 september tot en met 30 oktober 2015.  
Na evaluatie wordt dit proefproject indien  nodig aangepast.  In het belang 

van de veiligheid van onze kinderen, durven we erop rekenen dat alle weggebruikers/ bezoekers 
van de school zich aan deze reglementering zullen houden. 
Suggesties of opmerkingen bij deze organisatie mogen bezorgd worden aan het gemeentebestuur 
of aan de preventieadviseur van onze school, Peter Van Garsse. 
Dank bij voorbaat voor de medewerking.  
 
 



RWL  EVEN(T)RADIO FM 97.2 

RWL-even(t)radio, de actuele versie van de lokale radio, Radio Waasmunster 
Lokaal zendt dit jaar uit van 10 tot 20 september. Omdat deze radio-10daagse in 
het begin van het schooljaar valt, wordt er extra aandacht aan de schoolkinderen 
en de scholen geschonken. 
Tijdens de middagpauze van maandag 7 september komt de mobiele radiostudio 
op de speelplaats en wordt er een hele middag aangepaste muziek gedraaid.  Er 
worden interviews afgenomen met de directie, enkele leerkrachten en enkele leerlingen. 
Elk leerjaar kiest 2 plaatjes. Deze nummers worden gebundeld  in de rubriek: ’12 in één dozijn’.  De 
kinderen kunnen ook verzoekjes aanvragen die op woensdagmiddag gaan uitgezonden worden.  
De interviews worden uitgezonden tijdens de radio-tiendaagse, in het programma de 
‘muziekbrooddoos’ van 12 tot 14 uur op maandag 14 september. 
Op zaterdagvoormiddag is er voor de kinderen: de kidstoptien tussen 10 en 11 uur. 
Ook te beluisteren via internet/streaming! 
Bezoek zeker de website en facebookpagina: daar vind je de link!  Allen luisteren dus! 
 

STRAPDAG 
Ook dit jaar voert heel Europa actie voor duurzame 
mobiliteit en in Vlaanderen is er dan de Week van de 
Mobiliteit.  
Op vrijdag 18 september 2015 is het opnieuw strapdag!! Op deze verkeersveilige dag gaan 
duizenden kinderen al stappend of trappend naar school. De auto blijft aan de kant. Hierdoor 
ontstaat meer ruimte om veilig naar school te gaan, om te bewegen, om gezond op te groeien… 
Uiteraard willen wij hier met onze school ook de nodige aandacht aan besteden.  
Daarom sporen we de leerlingen aan om op vrijdag 18 september met de fiets of te voet naar 
school te komen. U bepaalt mee onze schoolomgeving! Dus aarzel niet. Laat uw kind stappen of 
trappen op 18 september 2015!! 
 

MIDDAGTOEZICHT 
De refterbijdrage dit schooljaar blijft ongewijzigd: €24 (per leerling), vanaf 2 leerlingen: €18 (per 
leerling), €12 (voor leerlingen met een sociaal statuut of die in een instelling verblijven. 
Om administratieve redenen zal deze bijdrage éénmalig bij het begin van het schooljaar 
aangerekende worden. 
 

SPONSORS GEVRAAGD CONCERT “PETER EN DE WOLF”  
Op zondag 22 november 2015, organiseert de overkoepelende ouderraad van onze 
school een concert dat plaats zal hebben in de  Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Waasmunster om 15.00 uur. 
Dit geheel wordt opgeluisterd door het OOST-VLAAMS SYMFONISCH ORKEST onder 
leiding van Geert Baetens. Zij brengen voor groot en klein het verhaal van PETER 
EN DE WOLF, gevolgd door een variatie van bekende klassieke melodieën. 
In de week voor de voorstelling zal Menno De Bruijn workshops geven aan alle kinderen op de vier 
vestigingsplaatsen. Het wordt beslist een unieke ervaring voor klein en groot! 
Zonder sponsors is de goede uitbouw van deze organisatie niet mogelijk.  
Team,  ouders en alle leerlingen waarderen elke steun voor deze activiteit. Wie de info i.v.m. het 
sponsordossier nog even wil bekijken, kan deze gerust opvragen via de juf of de directeur.  
Hartelijke dank bij voorbaat.  



EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                     RUITER 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

 Startthema: “Curieuzeneuze” 
 Samen op avontuur met mijn vriendjes. 
 Jules en Marie zijn jarig 
 Met Aya door het verkeer 

 

INFO OP SCHOOL 
Op donderdag 3 september geeft elke leerkracht in zijn eigen klas een woordje uitleg over het 
dagdagelijkse klasgebeuren, klasafspraken,… Deze bijeenkomst is dus een aanrader voor 
iedereen om de samenwerking tussen ouder, kind en leerkracht vlotter te laten verlopen. We 
starten om 19.30 uur.  Na de info wordt de gelegenheid geboden om nog even na te praten. 
  

NATUURATELIER 3DE
 KLEUTERKLAS 

De oudste kleuters gaan geregeld naar het natuuratelier te Sombeke. We maken 
kennis met verschillende aspecten uit de natuur. Het verzorgen van dieren, spelen met 
wol, werken in de tuin zijn enkele dingen die zeker aan bod komen. Graag doen we een 
beroep op ouders voor het vervoer. We vertrekken rond 13.30 uur en vragen om ons 
terug af te halen om 15.00 uur. Dank bij voorbaat. 
juf Kristel:  24 okt.,  13 nov., 11  maart,  22 april. 

                     juf Kristien: 25 okt.,20 nov.,  febr., 10  maart,  26  mei. 
 

KLASFOTO  
Op vrijdag 18 september komt de fotograaf op school , voor individuele foto’s en 
klasfoto’s. Indien broer en zus samen op de foto moeten, gelieve dan een seintje te 
geven aan de juf van de klas. 
 

STRAPDAG 
Op vrijdag 18 september stimuleren we de kleuters om met de fiets of te voet naar school te 
komen. Deze dag mogen de auto’s aan de kant blijven. Het is een project van de Vlaamse overheid 
waar onze school aan deelneemt. Doe je ook mee? 
 

WIELTJESDAG 
Van september tot november en van april tot einde schooljaar mogen de kleuters hun fiets, step, 
driewieler meebrengen naar school. Elke klas heeft een vaste dag. 
Maandag: juf Kristin. 
Dinsdag: Juf Kristel. 
Donderdag: Juf Karen. 
Vrijdag: Juf Veerle .  
 

De kleuters mogen hun fiets dan ‘s morgens parkeren onder de eikenboom achteraan op de 
speelplaats. De fietsen worden ‘s avonds vooraan aan de inkom klaar gezet door de juf en mogen 
die avond dan ook weer meegenomen worden. De wieltjesdag gaat alleen door bij mooi weer. 
 
 



GEZOND OP SCHOOL 
De fruitdag gaat door op woensdag. Wanneer jullie zin hebben om aan te 
sluiten bij de schilmama’s kan je de juf hier steeds van op de hoogte brengen. 
In het kader van ‘gezond op school’ stimuleren we om ook op maandag en 
vrijdag fruit van thuis mee te geven.  
 

OUDERRAAD 
Wie graag aansluit bij de ouderraad geeft een seintje aan de juf. Verdere uitleg over de werking 
van de ouderraad wordt op de infoavond van 3 september gegeven. 
 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                          RUITER 

 

GOOI NIET WEG WAT WIJ KUNNEN GEBRUIKEN… 
We verzamelen nog steeds batterijen.  Deze kunnen in de ton aan de inkomhal gedeponeerd 

worden. Dank bij voorbaat. 
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG. 
Vanaf dit schooljaar zal de voor- en naschoolse opvang terug doorgaan op de eigen school. 
Dit betekent dat de kleuters vanaf 7.00 uur opgevangen worden in de kleuterschool van onze 
afdeling.  De leerlingen van de lagere school worden opgevangen in de gemeenteschool. 
 

HOU ALVAST DEZE DATUM VRIJ 
 

 
 

 

 

 

 

 

DANK AAN DE JARIGEN                                                                                       RUITER 

 

Op het einde van vorig schooljaar brachten nog vele kinderen een geschenk voor de klas 

mee ter gelegenheid van hun verjaardag. Nogmaals hartelijk dank! 
  

PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 
 

1ste kleuterklas: 
Nora Van Erdeghem (04/09) 
Quinten Van Bockhaven (25/09) 
 

2de kleuterklas: 
Jolien Vereecken (02/09) 
 

3de kleuterklas: 
Seymortier Lisa (2/09) 
Rombaut Dries (16/09) 

 

 

9 oktober 2015 
Eetfestijn! 

U komt toch ook! 



SPORT OP SCHOOL                                                                                           RUITER 

 

WATERGEWENNING IN DE KLEUTERSCHOOL 

Ook dit 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. 

 

FAMILIEKRONIEK                                                                                                              RUITER 

 

WE ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
Josse, een broertje voor Loes Vervaet. 
Klara, een zusje voor Dries en Brent Rombout.  
Enzo, een broertje voor Jens van den Berg. 

          Van harte proficiat aan de families! 
 

 

MET EEN BOEKJE IN EEN HOEKJE                                                                         RUITER 

 
“Curieuzeneus”, uitgev. Davidsfonds-Infodok 

 

Curieuzeneus is opgebouwd rond een groot gat in het midden van het 
boek. 
De lezer krijgt op elke pagina een nieuwe opdracht om de wereld om hem 
heen te (her)ontdekken.  Zie je iets dat rood is of blauw? Iets dat heel 
hoog is of maar erg klein? Iets dat ver weg is of dichtbij?  Zie je iets dat 
geluid maakt? Iets dat rond is of iets dat schittert? Zie je ergens letters of 
cijfers? 
 

Curieuzeneus is een boek om overal mee naar toe te nemen en te blijven 
gebruiken. Spelenderwijs leren jonge kinderen hun omgeving beter te 
observeren en met meer verbeelding en fantasie te kijken naar alledaagse 

dingen.  Een originele en interactieve lees- en kijkervaring! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDER SEPTEMBER 2015                                                                     RUITER 

 

di 1 

KOR  Startthema ‘curieuzeneuzen’ 

CRHS  

Brieven meegeven: 
 Infovergadering start schooljaar 
 Schoolkrant papier/mail 
 Bestelbrieven / wanbetalers vervangbrief 
 Oproep ouderraad 
 Info Tutti Frutti 
 Identificatiefiche  controle 

CRHS  Bestelbrieven vandaag meegeven  

CRHS  Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in map/mapzak (KO 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Stappen op een lijn’ 

KOR  

Wieltjesdag  
Maandag  juf Kristin               Dinsdag  Juf Kristel 
Donderdag  juf Karen             Vrijdag  juf Veerle 

wo 2 CRHS  Ten laatste vandaag bestelbrief september- oktober indienen 

do 3 

CRHS 
 

Info start schooljaar  
KORHS  19.30 

OR  Flyers en affiches concert verspreiden 

vr 4 KOR 
 

Slot van de startweek 

za 5       

zo 6       

ma 7 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Stappen voetje voor voetje’ 

OR 19.30 Voorbereiding concert met werkgroep 

di 8    

wo 9 R 
 

Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 10 OOG 9.00 Overleg schepen, directies en schoolbesturen Bao Waasmunster  

vr 11    

za 12  CRHS    WEEK VAN DE SPORTCLUB t.e.m. 20/9 

zo 13       

ma 14 

KO 15.45 Personeelsvergadering  

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Lopen’ 

CRHS  Agendapunten ouderraad bezorgen aan directeur 

di 15    

wo 16 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 17    

vr 18 

CRHS 
 

 

KOR 8.40 
Individuele foto’s + klasfoto’s + grote groepsfoto 
Individuele foto’s  

CRHS  Laatste dag indienen sponsoring concert 

za 19       

zo 20       



 

ma 21 OR 19.30 Voorbereiding concert met werkgroep 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Springen ter plaatse’ 

di 22 3KOR nm De leerlingen van 1LOR komen spelen in de kleuterschool  

wo 23 

R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

   

CRHS  Pedagogische studiedag VRIJAF VOOR ALLE KINDEREN 

do 24 OKRa nm Natuuratelier bij Omi 

vr 25 OKRb nm Natuuratelier bij Omi 

za 26       

zo 27  Par.Cent. 11.00 Eucharistieviering met aansluitend: parochiale BBQ in POC 

ma 28 

OR 20.00 
Vergadering ouderraad + vertegenwoordigers team  
(einde om 22.00 uur) 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Evenwicht op één been’ 

di 29    

wo 30 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

 

 

Haartjes gekamd, jasje aan. 

Samen hand in hand naar school toe gaan. 

Jouw eerste schooldag … 

Kijk! Daar staat je juf al te zwaaien! 

Kom maar gauw hier, 

met andere kindjes spelen en zingen. 

En nog veel meer leuke dingen … 

Kom maar gauw hier, 

Nog een kusje vlug, 

welkom op je nieuw avontuur! 
 

 


