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PASTORAAL                                                                                                                
 

NOVEMBER ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN 
 

Traan 
We herdenken deze maand de mensen die overleden zijn  
en staan stil bij de droevige momenten in ons leven.    
Ook Maria kende droevige momenten in haar leven. 

 

Zij droogt onze tranen met haar hand. 

Zij droogt onze tranen met haar hand. 

Zij droogt onze tranen met haar hand. 

Wij brengen troost aan wie droevig is … 
 

Als iemand   
van wie je heel veel gehouden hebt,  
plots sterft,  
ga je zelf ook een beetje dood. 
  
Je wordt overspoeld  
door metershoge golven van verdriet.  
En niets of niemand  
lijkt de pijn in je hart  
te kunnen genezen.  
 

Tot iemand  
je bij de hand neemt  
en je warme woorden  
van vriendschap toefluistert.  
Dan voel je  
dat lieve mensen  
eigenlijk nooit sterven..                                                                    Erwin Roosen 

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/
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ALGEMENE INFO                                                      ST.-FRANCISCUSSCHOOL 

 

 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! 
Het aantal plaatsen is beperkt. Mis deze unieke voorstelling niet! Kaarten zijn 
te verkrijgen bij de juf of meester en op het secretariaat. 
 

GEDICHTENWEDSTRIJD OPUS LILI 
Opus Lili is een literaire kring waar beleving, ontmoeting en creatie centraal staan. Op 12 
november stellen de verantwoordelijken, Linda en Liesbeth, hun waaier aan zintuiglijk verdwalen 
en genot voor in het natuuratelier.  
 
Alle kinderen van 6 tot 2 jaar worden uitgenodigd om een gedicht van 10 lijntjes te schrijven over 
het grote natuurfeest ‘Van gras tot spiegel’. (over gras, schapen, wol... over het natuuratelier van 
Omi... 
Uit de inzendingen kiest een vakjury, onder leiding van Opus Lili uit elk geboortejaar, het mooiste, 
leukste of grappigste gedichtje. 
De gedichten van de winnaars worden als kunstwerkjes opgehangen in de schuur van het 
Natuuratelier op de schitterende ‘ SPIEGELdag’ op zondag 26 juni 2016. 
Tijdens de feestelijke bijeenkomst krijgen de winnaars een boekenprijs en mogen zij hun gedichtje 
voordragen.  
Het mooiste gedichtje wordt bekroond met de hoofprijs. Dit is een echt gouden (18 karaat) 
juweeltje dat de winnaar zelf mag smeden en blazen in het atelier van en onder begeleiding van 
de goudsmid Linda Kinders. 
Alle gedichtjes moeten vóór 10 mei doorgestuurd worden naar kringopuslili@gmail.com. 
Vergeet de naam, leeftijd en een emailadres of telefoonnummer niet te vermelden! 
Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kringopuslili@gmail.com


STUDIETOELAGEN VOOR KLEUTER – EN LAGER ONDERWIJS 
Er hebben meer mensen recht op een school-en studietoelage van de Vlaamse overheid dan u 
denkt. Misschien u ook! 
De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld: als een 
kleuter een studietoelage krijgt, zal hij later als leerling en student dus ook een toelage ontvangen.  
Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen?  
Vermoedt u dat uw gezinsinkomen te hoog is?  
Neem contact op met de diensten.  
U kunt er terecht met al uw vragen over school- en studietoelagen en u krijgt hulp bij het invullen 
van uw aanvraag.  
Meer informatie? Onze secretariaatsmedewerkers zijn ook steeds bereid om u verder te helpen! 
U kunt ook terecht op het Sociaal Huis van de gemeente Waasmunster. Maak hiervoor een 
afspraak via het nummer 052 25 13 00 

De afdeling studietoelagen van de provincie Oost-Vlaanderen  helpt u ook graag verder. Deze 
medewerkers kan u vinden in  gebouwencomplex ‘Groeninghe’, Blok A, 2de verdieping, Elf 
Julistraat 39b, 9000 GENT of via www.studietoelagen.be of via het nummer 1700 (gratis nummer). 
Op school hebben we aanvraagformulieren in voorraad.  
Aarzel niet, kom binnen!  We helpen je graag bij het invullen van deze papieren. 
EEN NEEN HEB JE, EEN JA KAN JE KRIJGEN! 
Aarzel niet om dit na te kijken en door te sturen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studietoelagen.be/


EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                  RUITER 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

 Naar aanleiding van de voorleesweek werken we rond een prentenboek. 
 Naar aanleiding van het concert werken we rond muziek 
 Gezonde voeding 
 Ik zet mijn schoentje klaar! 

 

 NATUURATELIER (OUDSTE KLEUTERS) 
Vrijdag 13 november gaan we met de oudste kleuters (Nellie en Cezar) naar het natuuratelier. 
Kunnen de ouders die kunnen rijden een seintje geven aan juf Kristel? Dank je wel! 
 
Vrijdag 20 november gaan we met de oudste kleuters (Winnie The Pooh) naar het natuuratelier. 
Kunnen de ouders die kunnen rijden een seintje geven aan juf Kristin? Dank je wel ! 

 
VOORLEESWEEK (3E

 KLEUTERKLAS) 
Onze 3e kleuterklasjes worden ter gelegenheid van de voorleesweek uitgenodigd op donderdag 12 
november om 14.00 uur voor de voorstelling van Meneer Zee 
met zijn Bakkamishibaik.  Het vervoer naar Hoogendonck 
gebeurt met de bus.  We vertrekken stipt om 13.30 uur. 
 
Een Kamishibai is een eeuwenoude verteltechniek die tijdens de 
12de eeuw ontstond in Boeddhistische tempels in Japan. 
Kamishibaivertellers reden rond met een fiets waar achterop een 
klein houten theater gemonteerd was. De Bakkamishibaik brengt 
hulde aan deze Japanse vertelvorm, waarbij niet alleen grotere 
prenten gebruikt worden dan degene die je doorgaans vindt, maar ook de boekrollen opnieuw hun intrede 
doen. Meneer Zee brengt tijdens zijn toernee door de Wase bibliotheken dit droomproject in vervulling en 
vertelt uitsluitend zijn eigen, fantasierijke verhalen. 

 
 MUZIEKWORKSHOP (ALLE KLEUTERS)           
Op dinsdag 17 november is er een workshop voor de kleuters rond Afrika door Menno De Bruin. 
 

INTEGRATIE 3E
 KL-1E

 LJ. 
Op dinsdagnamiddag 24 november gaan de derde kleuters op integratieactiviteit naar de 
gemeenteschool. We maken een knutselwerk.  
 

VOORLEESWEEK 
Op woensdag 25 november mogen de ouders en grootouders een boek komen lezen in de klasjes 
van hun kapoen. 
 

OUDERCONTACTEN 
Het oudercontact is voorzien op donderdag 26 november. Hou deze datum alvast vrij.  De juffen 
verwachten jullie in de klas. Een briefje met inschrijving van de uren volgt nog. 
 
 
 



CURIEUZENEUZEFEEST 
We willen iedereen bedanken voor de talrijke aanwezigheid op ons eetfestijn. 
Ook een dank je wel aan al de helpende handen! 
Er zaten 228 rode neusjes in de pot. Dankzij jullie gulle gift kunnen we €195,00 
overschrijven op de rekening van de rodeneuzenactie. Dank u wel!! 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                          RUITER 

 

HOU DEZE DATUM ALVAST VRIJ 

 
 
 
 
 
 
 

 

DANK AAN DE JARIGEN                                                                         RUITER 

 

 Wij danken alle jarigen voor de lekkere hapjes en de mooie geschenken : 
Zoekboek “Rik en de herfst” 

 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 
 

Peuter 1ste kleuterklas: 
Van Nuffel Wout (11/11) 
Moens Emma(26/11) 
 

2de kleuter:  
Wauters-Schauvlieger Lasse (10/11) 
De Wilde Leon (14/11) 
Rakmani Ishak (15/11) 

3de kleuterklas :          
Verbist Laurence (23/11) 
Praet Elena (30/11) 

 

 

DEZE MAAND IN DE KIJKER                                                                    RUITER 

 

 Het wordt stilaan kouder ’s morgens en de mutsen, sjaals en wanten komen terug 
tevoorschijn. Mogen we vragen om de naam van uw kleuter duidelijk te noteren in deze 
winteraccessoires.  
 

 De wanten ( geen handschoenen met vingers) zijn het liefst voorzien van een touwtje die 
door de mouwen van een jas kunnen.  Zo blijven ze zeker bij de rechtmatige eigenaar. 

 

 Vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie is er de mogelijkheid om verse soep te 
drinken bij de boterhammen. Je kan soepbonnetjes bestellen via het bestelformulier.  

 

 Na controle van onze reservekledij hebben we gemerkt dat er heel wat broekjes 
ontbreken. Kan iedereen de gebruikte reservekledij terug meebrengen alsjeblieft. 

22 november  2015 
Kerkconcert:  

“Peter en de wolf” 



MET EEN BOEKJE IN EEN HOEKJE                                                                  RUITER 

 
“Karel in de herfst” Liesbet Slegers  
Kleurrijk verhaal over de herfst ... 
Dit vierkante prentenboek met twee afgeronde hoeken (ook de kaft) is er een uit 
de serie van vier* over de peuter Karel en zijn vriendinnetje Kaatje. In deze serie 
worden belangrijke momenten en belevenissen in het peuterleven centraal 
gesteld. In dit deeltje is de herfst het onderwerp. Als Karel de tuin en het bos 

ingaat, ontdekt hij dat de bomen hun bladeren verliezen en er plotseling kastanjes, paddenstoelen, 
egels en slakken zijn. Op de paginagrote illustraties aan de rechterzijde kunnen de belevenissen van 
Karel worden gevolgd: lekker ritselen door de bladeren en ze bij elkaar harken. Op de 
linkerbladzijde staat de tekst op een felle kleurige ondergrond (in een schreefloze quasi-
schrijfletter) en die vertelt wat meer over de gevoelens van de peuter. De vrolijke, kleurrijke 
prenten zijn dik zwart omlijnd en drukken zo een wat kinderlijke speelse stijl uit, hetgeen 
herkenbaar is voor de doelgroep. Gedrukt op stevig papier. Vanaf ca. 2 jaar. 
 

 

LEKKER EN GEZOND                                                                            RUITER 

SPINNENSOEP 
Ingrediënten voor 4 personen 

250 g gemengd gehakt 
spaghetti 
500 g pompoen (vruchtvlees) 
2,5dl room 
1l groentebouillon 
nootmuskaat 
peterselie 
peper en zout 
 
Bereidingswijze 

1. Snij het pompoenvruchtvlees in kleine stukjes en doe deze in een kookpot.   
2. Schenk de groentebouillon erbij en breng aan de kook.  
3. Draai het vuur lager en laat 15 à 20 minuten afgedekt op een laag vuur koken tot de 

pompoen zacht is.  
4. Mix de soep en voeg er de room aan toe. Laat de soep nog even doorkoken, haal dan de 

pot van het vuur en kruid  met peper, zout en een beetje nootmuskaat.  
5. Rol de gehaktballetjes, steek er 4 stukjes ongekookte spaghetti in. Laat de gehaktballetjes 

met spaghettipootjes enkele minuten gaar worden in kokend water.  
6. Laat de spinnetjes vlak voor het serveren in de soep glijden. Werk af met gesnipperde 

peterselie.  
 
 
 
 
 

 

http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/256/room


KALENDER NOVEMBER 2015                                                                     RUITER 

 

November 2015 
zo 1 

Parochie 

11.00 Allerheiligenviering in kerk 

15.00 Dienst voor de overledenen 

ma 2   Allerzielen 

di 3      

wo 4 
 

 
 do 5 

 

 Herfstvakantie 

vr 6 

 

 

 za 7 

 

 

 zo 8 

 

 

 Ma 9 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Kruipen’ 

di 10 KOCRHS 
 

Gezonde week!  Fruit eten stimuleren door registratie  

CHRS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

wo 11 
 

 Wapenstilstand 

do 12 WEEK VAN DE SMAAK TOT 22 NOVEMBER  

OOR 19.00 Vergadering afgevaardigden van de 4 VP 

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

3KO  

Voorleesweek in de bib (alleen voor 3KO!) 
Meneer Zee in de bib met de voorleesvoorstelling Bakkamishibaik, een 
bakfiets uitgerust met een kamishibaitheater. 

vr 13 KO  Brieven oudercontact 26/11 vandaag meegeven 

OKRa nm Natuuratelier bij Omi 

za 14 
 

 

 zo 15 Parochie 11.00 Familieviering in O.L.V.kerk (Centrum) 

ma 16 KOCRHS 16.10 Personeelsvergadering 

3KO dag MDO-bespreking 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Marcheren’ 

di 17 

KOR 

13.45 Workshop jongste kleuters ‘ Afrika’ o.l.v. Menno De Bruin (45’) 

14.30 Workshop oudste kleuters ‘Afrika’ o.l.v. Menno De Bruin (45’) 

wo 18 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

2KO vm MDO-bespreking 

do 19    

Vr 20 OKRb nm Natuuratelier bij Omi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



November 2015 
za 21 

 

 

 zo 22 CRHS  Start van de voorleesweek 

ORCRHS 

15.00 Concert ‘Peter en de wolf’ door OVSO in de Onze- Lieve Vrouwekerk 
georganiseerd door de overkoepelende ouderraad van onze vier 
afdelngen. 

ma 23 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Huppelen’ 

KOR  Deze week komen ouders/ grootouders voorlezen in de klas. 

di 24 3KOR nm 3KOR en 1LOR knutselen samen in GLS voor de Sint. 

wo 25 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

KOR  Voorleesmoment met ouders en grootouders 

do 26 KOCRHS  oudercontacten 

vr 27 CRHS 
 

Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in map/mapzak (KO);  

za 28 

 

 

 zo 29 

 

 

 ma 30 KOCRHS  Advent: kaarsje 1 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘Hinken’ 

 

VOORLEESWEEK 21-29 NOVEMBER 2015                    ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

Stichting Lezen wil iedereen aansporen om voor te 
lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. 

Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge 
kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen. 
Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie woorden. Voor 
ouderen is voorgelezen worden zelfs vaak de enige toegang tot 

verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen het verleden even 
dichterbij.  

Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of (klein)kinderen. Lees 
voor aan je klasgroep, de kinderen in je opvang of de ouderen in je woonzorgcentrum. Want 
voorlezen is van iedereen, voor iedereen. Van 0 tot 99.  
 

IK LEER TEKENEN …                                                                                    ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

STAP VOOR STAP EEN EEKHOORN TEKENEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


