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PASTORAAL                                                                                                                
 

JANUARI 

Kroon 
6 januari: feest van driekoningen.  We zetten een kroon op. 
Ook Maria verdient een kroon maar … verdienen we niet 
allemaal een kroontje? 

 

Zij geeft een kroon aan ieder in haar hand. 

Zij geeft een kroon aan ieder in haar hand. 

Zij geeft een kroon aan ieder in haar hand. 

Iedereen verdient een kroon … 
 

De parabel van allemaal een kroontje… 
Er was eens een klein klasje en in dat klasje hadden alle kinderen een kroontje op. 
Niemand van de kinderen vond dat vreemd want ze waren het gewoon zo. 
Maar op een dag kwam in dat klasje een inspecteur.  
Dat is een meneer die af en toe komt kijken of alles goed gaat op school, en hij schrok want zoiets had hij 
nog nooit gezien! 
-Hoe kan dat nu! riep hij uit. 
-Kroontjes worden toch alleen maar gedragen door de besten van de klas! 
-Dat is juist, lachten de kinderen, wij zijn allemaal de beste van de klas. 
De inspecteur was een vriendelijk man en ook een beetje nieuwsgierig, daarom vroeg hij: 
-Vertel eens waarom ieder van jullie een kroontje draagt. 
En de kinderen vertelden: 
-Ik, omdat ik het vlugst kan tellen, en ik omdat ik het snelst kan lezen en ik omdat ik het 
mooist kan schrijven… 
En de inspecteur luisterde maar. 
Vooraan in de klas zat een jongetje dat er niet zo heel slim uitzag. 
Zijn oogjes vielen bijna toe, maar heel fier droeg hij zijn kroontje. 
Je kunt wel denken hoeveel vragen de inspecteur had bij het zien van dit jongetje.  
En toen het zijn beurt was stond hij even fier als al de andere kinderen recht en sprak met luide stem: 
-O-o-omdat ik het velssste k-k-k-kan sssssplingen! 
 

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 o n ja  Suy  
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ALGEMENE INFO                                                      ST.-FRANCISCUSSCHOOL 

 

 

"LAAT JE ZIEN EN VERDIEN 10 OP 10!"  
 Om onze leerlingen te sensibiliseren voor veiligheid op weg naar school 
en hen aan te moedigen om steeds een fluohesje te dragen in het verkeer, 
plannen we een actie: "Laat je zien en verdien 10 op 10!" 
Tijdens de donkere maanden van het jaar is het extra belangrijk dat 
kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer.  Van 18 januari 2016 tot en 
met 29 januari 2016, houden we regelmatig een steekproef aan de 
schoolpoort en in de klas. 
  

Alle kinderen van de lagere school krijgen per klas een spaarkaart, waarop ze stickers kunnen 
sparen, telkens ze een fluohesje dragen of een fluohesje over de boekent as hebben. Flink jullie 
best gedaan? Dan staat er alweer een leuke activiteit op het programma!   
  

De kleuters worden door hun juf extra aangemoedigd om een fluohesje te dragen.  
In de klas wordt extra aandacht besteed aan het "goed zichtbaar zijn" in het verkeer. 
  

Werken jullie mee aan de veiligheid van onze jonge weggebruikers?  Moedig hen dan zeker aan! 
Want... iedereen wordt toch "graag gezien"? 
  

!
 

CHOCOLADEVERKOOP 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op onze school een verkoop gehouden van 
chocolade paasfiguren.  We starten met deze verkoop op 29 januari 2016.  De 
verkoop eindigt op woensdag 24 februari.  De chocolade figuurtjes worden 
uitgedeeld op maandag 21 maart 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                  RUITER 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

- De postbode bracht veel kaartjes 
- Driekoningen 
- curieuzeneuzefeest 
- Prentenboek : olifant en de tijdmachine. 

 

DANK U WEL SINT EN PIET 
De Sint reed ook dit jaar ons schooltje niet voorbij. Hij bracht een heleboel 
cadeautjes mee. 
juf Veerle: grote steekparels, timmertafeltjes en het spel : “Drie kleine biggetjes” 
juf Elisabeth : magnetische tekenborden, diereneiland en een kassa 
Oudste kleuters: My Little Pony kasteel, aanvulling bij de knikkerbaan, 
dinosauruseiland, kleertjes voor Barbie en Ken 

 
WELKOM AAN DE NIEUWE PEUTERS … 

Na de kerstvakantie… komen er weer een nieuwe kapoentjes bij op de Ruiter! 
Welkom Nora en Ewout, we wensen jullie een fijne start op onze school. 
 

GROOTOUDERFEEST  
Donderdag 21 januari trakteren we alle grootouders op donderdag 21 januari op een leuk 
optreden van onze kleuters. Aansluitend worden ze verwend met een tasje koffie. Verdere info 
volgt nog.  Laat de oma’s en opa’s alvast weten dat ze deze dag vrij houden!!! 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                          RUITER 

 

DRIEKONINGENFEEST 
Op 6 januari vieren we driekoningen: in de klas maken we alvast 

een kroon. 
Is het mogelijk om  je kleuter een deken of laken mee te geven om 
zich te verkleden? 
Wie een ster heeft mag deze ook meebrengen. 
 

GEVRAAGD …. 
 Lege keukenrollen 

 Breng zeker je lege batterijen binnen, we krijgen hiervoor tijdelijk dubbele punten! 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANK AAN DE JARIGEN                                                                         RUITER 

 

 Wij danken alle jarigen voor de lekkere hapjes en mooie geschenkjes 
Juf Veerle: dank je wel voor de puzzeldoosjes en de mooie nieuwe puzzels. 

juf Kristin: boek rond relaxatie, boek over het verkeer, een puzzel, allerlei spulletjes om onze 
hoeken te verrijken (tennisraket, mappen, dekentje, schrijfmateriaal, keukenschort,…) 
poppenschoentjes en kousen.  
 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 
 

Jongste kleuters A:  
Mathieu De Paepe (08/01) 
Brent Rombaut (20/01) 
 
Jongste kleuters B: 
Lex Coene (08/01) 
Aimée Van Limbergen (10/01) 
Elise Van der Stappen (17/01) 
Lucie Wollaert (25/01) 

Oudste kleuters A:  
Luna Stultjens (07/01) 
 

 
 

MET EEN BOEKJE IN EEN HOEKJE                                                                RUITER 

 

“Ik wil voor altijd bij je zijn”  Schrijver en illustrator:  Harmen van Straaten 
Een sneeuwman in een glazen bol mag er voor een keer uit, als hij maar na één uur 
terugkeert. Maar dan ontmoet hij een allerliefst danseresje... Wintersprookje voor 4 
jaar en ouder.  
 

 

LEKKER EN GEZOND                                                                            RUITER 

Bij de vele feestjes in december en januari hoort natuurlijk een gezond dessertje : 

 

MANDARIJNTJESIJS 
Ingrediënten 

 1 el honing 

 4 mandarijnen  

 50 ml sinaasappelsap 
Bereiding 

1. Pel de mandarijnen. Vries de partjes volledig in. 

2. Als ze helemaal bevroren zijn, voeg je de honing en het sinaasappelsap toe. 

3. Mix met een staafmixer of in een keukenmachine. Voeg beetje bij beetje het 

sinaasappelsap (50 à 100ml) toe. Hoeveel je moet gebruiken, is afhankelijk van de grootte 

van je mandarijntjes. We willen een mooie gladde structuur. Als hij wat te lopend, is 

geworden kan je het ijs altijd even terug in de diepvriezer plaatsen.   
 

http://www.leesplein.nl/PB_plein.php?submenu=set_set&id=522


KALENDER JANUARI 2016                                                                     RUITER 

 

Januari 2016 
vr 1 

 

 

 za 2 
 

 

 zo 3 
 

 

 ma 4 OR   Agendapunten ouderraad bezorgen aan voorzitter OR of directeur 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Overkruisingen maken’ 

KOR  Uitnodiging feest grootouders deze week meegeven 

di 5 CRHS  Ten laatste vandaag bestelbrief januari - februari indienen 

wo 6 KOR  Driekoningenstoet 

R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 7    

vr 8    

za 9 
 

 

 zo 10 Parochie 11.00 Familieviering in OLV-kerk (Centrum) 

ma 11 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Draaien van armen en polsen’. 

di 12 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

wo 13 CRHS  Pedagogische studiedag  VRIJAF VOOR ALLE KINDEREN! 

do 14 KOR 14.00 Nieuwkomers 1 februari en krokus brengen een bezoek aan het klasje 

OKRab vm Watergewenning in Breeven te Bornem (Juf Kristel en juf Kristin) 

vr 15    

za 16 

 

 

 zo 17 

 

 

 di 19 OOR 19.00 Vergadering afgevaardigden van de 4 VP 

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

wo 20 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 21 

KOR 

 Feest voor de grootouders met optreden (10.30 en 14.00 uur) 

GEEN WARME MAALTIJDEN VANDAAG 

vr 22 OOG 13.00 Overleg schepen, directies en schoolbesturen Bao Waasmunster 

za 23 

 

 

 zo 24 

 

 

 ma 25 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Bal doorgeven’ 

di 26    

wo 27 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 28    

vr 29 
CRHS  

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

CRHS  Start verkoop chocolade 

za 30 SO  PUUR ETEN in de WINTER bij Omi in het natuuratelier 

zo 31 Parochie 11.00 Familieviering in OLV-kerk (Centrum) 

 
 



OM IN TE KLEUREN                                                                                              ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NIEUWJAARSWENSEN                                                                                              ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

Ik vond een sterretje voor de deur 

Het had een glinsterende gele kleur. 

Ik nam het voorzichtig op en zei: 

“dit jaar krijg jij dit sterretje van mij” 

 

Wij wensen jullie een jaar vol vreugde en zonneschijn 

Een jaar waarin verdriet en zorgen twee vreemden zijn. 

Een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan 

En waarin geen plaats is voor een traan! 

Wij wensen jullie mooie en gelukkige feestdagen toe. 

Een gelukkig 2016 


