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PASTORAAL                                                                                                                
 

FEBRUARI 

Kaarsje 

Maria gaat met de pasgeboren Jezus naar de tempel.  Ze offert er 
een koppel duiven.  Simeon ziet Jezus als het Licht van de 
wereld.  En wat doen wij?  Kunnen wij ook een lichtje zijn?   
We branden een kaarsje. 

 

Zij heeft een stralend lichtje in haar hand. 

Zij heeft een stralend lichtje in haar hand. 

Zij heeft een stralend lichtje in haar hand. 

Wij geven graag dit lichtje door …  
 
 
 

DE OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL NAAR LC. 2,22-39 
Veertig dagen na de geboorte gaan Jozef en Maria met hun kindje naar de tempel in Jeruzalem. 
Daar wordt het kind Jezus genoemd, de naam die de engel zei tegen Maria. Maria en Jozef 
schenken aan de priester twee jonge duiven als offer voor God, de Heer. In Jeruzalem woont een 
erg oude man, een zeker Simeon. Hij is een vriend van God en wil Jezus graag ontmoeten. Simeon 
komt in de tempel binnen samen met Maria, Jozef en Jezus. Hij neemt het kind in zijn armen, looft 
God en zegt: ‘Nu kan ik in vrede sterven, God. Want ik heb met mijn eigen ogen het kind gezien 
dat ons zal redden. Jezus zal een licht zijn dat schijnt op de mensen overal in de wereld.’ Maria en 
Jozef zijn erg verbaasd over wat er over hun kindje gezegd wordt.  
 
In dit stukje evangelie kun je de invloed merken van de wet van Mozes in het dagelijks leven van een joods gezin. 
Wanneer een vrouw een zoon ter wereld brengt, duurt het volgens de wet van Mozes 40 dagen voor ze weer rein is van 
het bloed van de geboorte (Bij de geboorte van een meisje duurt dat 80 dagen!). Dat betekende voor haar dat ze heel 
die tijd niet naar de tempel mocht gaan. Wanneer de dag van haar reiniging was aangebroken, moest ze in de tempel 
van Jeruzalem een éénjarig schaap als brandoffer geven en een duif en een tortel als zoenoffer (zondeoffer) opdragen 
om de vereniging met God, de bron van leven, te herstellen (Leviticus 12, 2-8). Wie dat niet kon betalen offerde twee 
tortels of twee duiven. Op basis daarvan veronderstelt men dat Jozef en Maria arme mensen waren. 

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
mailto:heide@sifrawa.be
mailto:sombeke@sifrawa.be


ALGEMENE INFO                                                      ST.-FRANCISCUSSCHOOL 

 

 

DATUM VORMSEL 2017 
Vanaf volgend jaar (2017) heeft er in ons bisdom een nieuwe vormselregeling plaats. 
Dit houdt in dat het sacrament van het vormsel zal toegediend worden het tweede weekend na 
Pasen. 
Aangezien Pasen in 2017 op zondag 16 april wordt gevierd, betekent dit dat de vormselvieringen 
zullen doorgaan in het weekend van 29 en 30 april 2017. 
 

CHOCOLADEVERKOOP  
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op onze school een verkoop gehouden van chocolade 
paasfiguren ten voordele van de infrastructuur van onze school.  We starten met deze verkoop op 
29 januari 2016. 
De familie die de meeste verkoopt (hoogste bedrag), ontvangt een leuk verrassingspakket!  

 
We verkopen ‘gastronomische’ lammetjes in chocolade (zie foto) 
Eén lammetje is 9,6 cm groot en weegt 75 g. 

 Eén lammetje kost € 1,5 

 Acht lammetjes kosten € 11 

 20 lammetjes kosten € 25 
Bestellen en verkopen, kan tot en met woensdag 24 februari 2016. We 
geven de lammetjes mee in de week van 21 maart. In deze week zijn er 
ook oudercontacten voor de ouders/ opvoeders van 3KO en de lagere 
school. De bestelling kan dan ook meegenomen worden.  

 

KRIJGT DEZE ACTIE OOK UW STEUN?  
DANKJEWEL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                  RUITER 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

 Het is feest, joepie Carnaval,… 
 Gezonde voeding 

 

LICHTMIS  
Op dinsdag 2 februari vieren we Lichtmis.  En om het spreekwoord in ere te houden 
“Er is geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm” eten we met de 
kleuters lekkere pannenkoeken in de voormiddag. 
 
 

CARNAVAL OP SCHOOL 
Op vrijdag 5 februari vieren we carnaval en mogen de kleuters van ‘s 
morgens  vrij verkleed naar school komen. 
In de voormiddag organiseren we een modeshow en daarna maken 
we iets lekkers klaar. Kleuters die blijven eten hoeven geen eten mee 
te brengen. 
Deze middag zijn er geen warme maaltijden en soep verkrijgbaar! 
In de namiddag is er een stoet voorzien samen met de gemeenteschool . Op het pleintje komen 
we elkaar tegemoet en stappen we nog een stukje onder politiebegeleiding. We zijn tegen 14.15 
uur aan het pleintje. Mama, oma, opa, … mogen aan de kant van de straat komen kijken. We 
zouden dit zelfs super leuk vinden ! We doen een dansje op het plein van de gemeenteschool. 
De kleuters kunnen om 15.25 uur afgehaald worden aan de gemeenteschool. 
Wie in de opvang blijft keert met de juffen terug naar school. 
We brengen deze dag GEEN boekentas mee. 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                          RUITER 

 

POSTMAPPEN 
Graag willen we even u aandacht vragen om de postmappen tijdig terug te bezorgen. De 

mappen worden op woensdag meegegeven. Graag zien we de postmappen op donderdag terug. 
Dank voor jullie medewerking.  

 

DANK AAN DE JARIGEN                                                                         RUITER 

 

 Wij danken alle jarigen voor de lekkere hapjes en de mooie geschenken. 
Jongste kleuters: een dokterstasje, nieuwe CD van K3, geschenkenbonnen van  

                                         Dreamland.  
Oudste kleuters: boeken: “Tekenen volgens stappenplan”, doos “Kapla houten bouwblokken” 

 
 
 
 
 



PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 
 

Peuters:  
Ann-Sophia Verstraete (03/02) 
 
1e kleuterklas: 
Joren Vangenechten (02/02) 
Maëline Vermeulen (17/02) 
Ayah Saloum ( 21/02) 
 

2e kleuters: 
Mohammed El Boukri (18/02) 
Jens Van den Bergh (08/02) 
Jana Saloum ( 12/02) 
Mohammed El Boukri (18/02) 
Mitch Vermeulen (25/02) 

 
3e kleuterklas: 
Manu Verdonck (27/02) 
 

 

FAMILIEKRONIEK                                                                                          RUITER 

 

WE ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
Liv, zusje voor Bo (jongste kleuters B)  
Een zusje voor Noor (jongste kleuters B)  
Kas, broertje voor Emma Moens (jongste kleuters A)  
Van harte proficiat aan de families! 
 

MET EEN BOEKJE IN EEN HOEKJE                                                                RUITER 

 
“Ben jij ooit naar een neuzenfeest geweest”  Schrijver:  Guido Van 

Genechten 
Er bestaan verjaardagsfeestjes, dansfeestjes, eetfeestjes, pakjesfeestjes, 
nieuwjaarsfeestjes, geboortefeestjes ... maar ben jij al eens uitgenodigd voor een 
neuzenfeest? 
Een vrolijk boek voor iedereen die van feestjes houdt. 
 

 

LEKKER EN GEZOND                                                                            RUITER 

Een gezond alternatiefje voor Lichtmis: 

 

HAVERMOUT PANNENKOEKEN 
140 g havermout   140 g zelfrijzende bloem 
350 ml melk    2 eieren 
4 el honing    3 el pecannoten (gehakte) 
snuifje zout    2 bananen 
snuifje kaneel    handvol frambozen 
boter (of olie)    ahornsiroop 
 
 
 
 
 

http://www.leesplein.nl/PB_plein.php?submenu=set_set&id=522
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/129/melk


Bereidingswijze 
1. Mix de havermout tot meel. Meng met de bloem, melk, eieren, honing, zout en 

kaneel. Laat het beslag een kwartiertje rusten. 
2. Bak 16 dikke pannenkoeken van het beslag in een pan met boter of olie. Je kunt ze 

warm houden in de oven, voorverwarmd op 75°C. 
3. Rooster de noten zonder vetstof in een pan met antiaanbaklaag. Snij de bananen in plakjes 

en spoel de frambozen. 
4. Serveer 4 pannenkoekjes per persoon op een stapeltje, en werk af met plakjes banaan, 

frambozen en geroosterde nootjes. Giet er naar smaak ahornsiroop over. 
 

MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD                                                             RUITER 

VOLGENDE AGENDAPUNTEN KWAMEN AAN BOD IN DE OUDERRAAD 
 Goedkeuring vorig verslag 

 Agendapunten vanuit het OOR 

 Evaluatie ouderraad GVB op kerstmarkt GLS 

 Feest voor de grootouders 

 Aankoop fototoestel 

 Lichtmis 

 Carnaval 

 Varia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALENDER FEBRUARI 2016                                                                     RUITER 

 

 

Februari 2016 
ma 1  KO LO 16.10 Personeelsvergadering 

LO  Deze week: pastorale maandopening met aanbreng symbool “kaarsje” 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Bewegen vanuit ruglig’ 

di 2 KOR  Lichtmis op school  wij bakken pannenkoeken 

wo 3 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 4 Rui 14.00 Nieuwkomers krokusvakantie bezoeken het klasje 

vr 5 KOR  Activiteit met gemeenteschool Ruiter  Carnavalstoet 

KOR  Croque monsieur voor alle kinderen  geen warme maaltijden 

za 6    

zo 7 
 

 

 ma 8      

di 9      

wo 10 10.00  Aswoensdagviering in kerk 

do 11 
 

 Krokusvakantie 

vr 12 
 

 

 za 13 
 

 

 zo 14 
 

 

 ma 15 CRHS  Dikke truiendag  

OR   Agendapunten ouderraad bezorgen aan voorzitter OR of directeur 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Vingeroefeningen’ 

di 16    

wo 17 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 18 OKRab vm Watergewenning in Breeven te Bornem (Juf Kristel en juf Kristin) 

vr 19    

za 20 
 

 

 zo 21    

ma 22 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Ergens afspringen’ 

Di 23    

wo 24 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

CRHS  EINDE verkoop chocolade 

SGSN bao 14.00 B&E voor beginnende leerkrachten (St-Lutgart te Belsele) 

do 25    

vr 26 CRHS  Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in map/mapzak 

CRHS  Bestelbrieven vandaag meegeven  

za 27 
 

 

 zo 28 Parochie 11.00 Familieviering in OLV-kerk (Centrum) 

ma 29 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Gooien’ 

 
 
 



2 FEBRUARI                                                                                                                  ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

MARIA LICHTMIS – ER IS GEEN VROUWKE ZO ARM OF ZE MAAKT HAAR PANNEKE 

WARM … 
 
Voor veel mensen is Maria Lichtmis een dag 
waarop pannenkoeken worden gegeten. 
Maar het is ook een christelijk feest waarop 
kaarsen worden gewijd, processies uitgaan 
en pasgeborenen worden gezegend in de 
kerk. Sinds 1969 heet het feest in het Romeinse missaal officieel ‘het feest van de opdracht van de 
heer’ omdat die dag meer in het teken van Christus dan van Maria staat. 
 
ZUIVERINGSRITUEEL VAN MARIA 
Maria Lichtmis herdenkt het zuiveringsritueel van Maria na haar bevalling. In het oude Israël 
werden vrouwen als onrein beschouwd tot veertig dagen na de bevalling van een jongen en 
tachtig dagen na de bevalling van een meisje. Tijdens die periode mochten vrouwen de tempel 
niet betreden. Op de veertigste dag moesten de rijken een lam offeren zodat ze wettelijk gereinigd 
zouden zijn. Maria offerde twee duiven, het offer van de armen, omdat ze zich geen lam kon 
veroorloven. Tot de jaren 1960 was het ook bij ons gangbaar dat de moeder binnen de negen 
dagen een kerkgang deed om gezuiverd te worden van haar onreine toestand. De vrouwen 
wachtten achteraan in de kerk tot de priester hen kwam halen. Met een kaars in de hand volgden 
ze de priester naar het Maria-altaar, waar ze uit dank voor een gezonde baby vaak een donatie 
deden voor de kerk. Ook smeekten ze Maria’s genade over hun kind af. Vandaag leeft die laatste 
traditie nog door in de vele kinderzegeningen die op die dag worden georganiseerd. In veel 
parochies wordt die dag ook een receptie georganiseerd waarna ouders de doopplaatjes van hun 
kinderen die in het afgelopen jaar zijn gedoopt, mee naar huis mogen nemen. 
 
LICHT VAN DE NIEUWE WERELD 
Maria Lichtmis is ook het feest van de ‘opdracht van de heer’. Geheel volgens de toen geldende 
Wet van Mozes trokken Jozef en Maria veertig dagen na de geboorte van hun kind naar de tempel 
om hun eerstgeboren zoon op te dragen aan God. Voor eerstgeboren meisjes gebeurde dit tachtig 
dagen na de geboorte. Om hun kind terug te ‘kopen’ offerden de ouders doorgaans een lam. In de 
tempel werden Jozef en Maria benaderd door de oude man Simeon, die in Jezus de Messias 
herkende en hem beschreef als ‘licht van de nieuwe wereld’. Dit is een verklaring waarom die dag 
gesproken wordt over een ‘lichtmis’. De uitspraak van Simeon wordt herdacht door kaarsen te 
wijden en lichtprocessies in de kerk te houden. 
 
PANNENKOEKEN 
Een traditie die door veel mensen wel in ere wordt gehouden, is het eten van 
pannenkoeken op die dag. Vroeger kon de plattelandsbevolking maar op twee 
dagen van job veranderen, namelijk op 11 november (Sint-Maarten) en 2 
februari (Maria Lichtmis). Dat was een feestelijke gebeurtenis die gevierd 
werd met haardkoeken. Later zouden dat dan pannenkoeken geworden zijn. Vandaar het 
spreekwoord ‘er is geen vrouwke zo arm, of ze maakt op lichtmis haar panneke warm’. Wie op 2 
februari ’s avonds pannenkoeken eet, zou volgens het volksgeloof het hele jaar door rijk en 
gelukkig zijn. 



 


