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PASTORAAL                                                                                                                
 

APRIL 

Kruis 

Jezus droeg zijn kruis… 
Maria leed hieronder, zij droeg ook een kruis … 
Een kruisje dragen is niet alleen zorgen hebben.  Je kan met 
fierheid een kruisje dragen, tonen dat je christen bent.  Deze 
maand dragen de vormelingen hun kruisje op het vormsel, ze 
tonen hiermee dat ze christen zijn. 

 

Zij draagt het kruis van Jezus in haar hand. 

Zij draagt het kruis van Jezus in haar hand. 

Zij draagt het kruis van Jezus in haar hand. 

Wij dragen ’t kruisje met hen mee … 

 

 
Iemand klaagde bij de Heer dat hij het zo moeilijk had. De man beklaagde zich bij God dat zijn kruis 
veel te zwaar was om te dragen. God wilde van het geklaag van de man af en daarom bracht God 
hem in een grote zaal, waarin alle kruisen van de mensen stonden opgesteld. Tussen al deze 
kruisen mocht de man zich er één uitzoeken, dat hij wel wou dragen. Hij bekeek ze allemaal heel 
oplettend. Eén was heel dun, een ander was lang en groot. Eén was heel klein, maar als hij het 
opheffen wou, was het zo zwaar als lood. Dan zag hij er één, dat hem goed beviel en hij legde het 
op zijn schouders. Maar toen merkte hij, dat juist op die plek, waar het op zijn schouder rustte, 
een puntige doorn in het vlees drong. Zo had elk kruis iets hinderlijks. Als hij alle kruisen had 
bekeken, gewikt en gewogen, vond hij geen dat hem aanstond. Opeens ontdekte hij nog één, hij 
had er over gekeken, zo verloren stond het daar. Hij legde het op zijn schouder. Het was draaglijk, 
niet te zwaar, niet te licht, juist als was het voor hem gemaakt. Dat kruis zou hij dus dragen. Maar 
toen hij het heel goed bekeek, bemerkte hij, dat het juist zijn kruis was dat hij tot nu toe gedragen 
had en dat hij hier had neergezet. 
 

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


ALGEMENE INFO                                                      ST.-FRANCISCUSSCHOOL 

 

DATA OM TE NOTEREN IN JULLIE AGENDA 
Maart 2016 
Vrijdag 25/03 t/m. 10/04: paasvakantie 
 
April 2016 
Dinsdag 28/04: oudercontacten voor het 6e lj. met mogelijkheid contact met CLB-
medewerker 
 
Mei 2016 
Woensdag 04/05: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen) 
Donderdag 05/05: eerste communie centrum om 10.30 uur 
Donderdag 10/05: oudercontacten voor de kleuterscholen 
Zaterdag 21/05: opendeurdag op alle vestigingsplaatsen (vanaf 14.00 uur)  
Maandag 23/05: facultatieve verlofdag 
 
Juni 2016 
Donderdag 02/06: infoavond overstap 3e kleuterklas – 1e leerjaar 
Vrijdag 17/06: 3e kleuterklas (Centrum, Heide, Sombeke bezoekt 1e lj.) 
Maandag 27/06: oudercontacten voor de lagere school 
 

OPENDEURDAG 21 MEI 2016 
Op zaterdag 21 mei zetten onze scholen hun deuren open van 14.00 tot 17.00 uur. 
U kan op de verschillende vestigingsplaatsen genieten van optredens, een hapje en een drankje. 
In de afdeling centrum gaat tevens een tentoonstelling door van de werkjes die de leerlingen van 
de lagere school hebben gemaakt tijdens hun projectweek rond kunst.   
Met de kunststromen “Impressionisme, Expressionisme, Vaders van de Moderne Kunst, Pop-Art 
en Kubisme vindt elkeen wel zijn gading!  Kom dus zeker langs en vertel het verder! 
Optredens kleuteronderwijs  
Centrum om 14.00 uur: “Het grote slaapfeest” 
Ruiter om 14.00 uur: “Curieuzeneuzemosterdpot” 
Heide om 14.45 uur 
Sombeke om 15.30 uur: “Junglefeest” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom! 



EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                                  RUITER 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze kleuterschool: 

 Joepie het is lente ! 
 De tuinman aan het werk 
 De dieren onder de grond 

 

THEATER 
Op donderdag 21 april komt Theater De Spiegel met een bus naar onze school voor een leuke 
voorstelling. 
 

NATUURATELIER (OUDSTE KLEUTERKLAS A) 
Op vrijdag 22 april gaan de (OK a) naar het natuuratelier om de natuur in de lente te verkennen. 
Zijn er bereidwillige ouders die ons naar Omi willen brengen? 
Graag een seintje aan juf Kristel. Dank bij voorbaat! 
 

OPENDEURDAG ZATERDAG  21 MEI. 
Deze opendeurdag zal volledig in het teken staan 
van “Curieuzeneuzemosterdpot . Hou dus deze 
datum alvast vrij en kom kijken naar het 
fantastische optreden van je kleuter. 
 

WIELTJESDAG 
Na de paasvakantie mogen de kleuters hun fiets meebrengen naar school. 
Maandag  juf Kristin                       Donderdag  juf Karen/juf Elisabeth 
Dinsdag     juf Kristel                       Vrijdag         juf Veerle 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                          RUITER 

MEDISCH SCHOOLTOEZICHT (JONGSTE KLEUTERS) 
Op donderdag 21 april is het medisch schooltoezicht voor de jongste kleuters . Gelieve jullie  
kleuter gemakkelijke kledij aan te trekken deze dag. Dank je wel! 

 
SOEP 
Na de paasvakantie is er geen soep meer te verkrijgen. 

 

DANK AAN DE JARIGEN                                                                         RUITER 

Wij danken alle jarigen voor de lekkere cake en de leuke 
geschenken: 
Jongste kleuters: een liedjesboek en cd van Kaatje   

         Oudste kleuters: een kassa, doosjes voor onze puzzels, moeren, bouten, sleutels, Duplo                   
                                        platen en een prentenboek van de Klumpies “Het slaapfeest”. 
 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN: 
Jongste kleuters: 
Noor Achahbar 17/04 

Oudste kleuters: 
Robert Buysse 15/04 



 

FAMILIEKRONIEK                                                                                 RUITER 

 

WE ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
Van harte proficiat aan de familie! 
 

WIJ BIDDEN VOOR... 
Mr. Guido Lubon, ondervoorzitter ouderraad centrum  
Wij bieden onze deelneming aan aan de familie. 
 

 

MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD                                                             RUITER 

VOLGENDE AGENDAPUNTEN KWAMEN AAN BOD IN DE OUDERRAAD 
 Goedkeuring vorig verslag 

 Kasboek 

 Evaluatie lichtmis 

 Opendeurdag  

 Varia 
 
 

MET EEN BOEKJE IN EEN HOEKJE                                                                RUITER 

 
“Millie-Mae in de lente”  Nathalie Marschall 

Ontdek de lente samen met Millie-Mae. Zie hoe de bloesem aan de 
bomen bij het huis van Millie-Mae komt, hoe de vogels een nestje 
bouwen en welke kleren Millie-Mae in de lente draagt. Een vrolijk en 
leerzaam boekje met fris artwork van de bekende illustrator Natalie 
Marshall 

 

LEKKER EN GEZOND                                                                            RUITER 

 

EEN FRUITIGE MILKSHAKE 

Ingrediënten voor 4 personen 
 150 g rode vruchten (aardbeien, frambozen, rode bessen) 
 2 bollen vanilleijs 
 4 eetlepels grenadine 
 40 cl heel koude melk 
  

Bereiding 
1. Kook altijd onder toezicht van een volwassene. 
2. Verwijder de kroontjes van de aardbeien. Snij de aardbeien in stukjes. 
3. Rist de rode besjes van de trosjes af. Doe al de rode vruchten (ook de frambozen) in een      

     grote maatbeker. Doe er ook de bollen ijs, de grenadine en de melk bij. 
4. Mix alles tot er geen stukjes meer overblijven. Giet in 4 middelgrote (of 2 grote) glazen,   

     steek er rietjes in en proef ervan … lekker! 



KALENDER APRIL 2016                                                                     RUITER 

 

April 2016 
ma 11 

KOR 

 Start wieltjesdag 
Maandag  juf Kristin                       Donderdag  juf Karen 
Dinsdag  juf Kristel                          Vrijdag  juf Veerle 

KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ overspringen’ 

di 12    

wo 13 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 14    

vr 15    

za 16    

zo 17    

ma 18 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ springen vooruit/achteruit’ 

di 19 CHS  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

wo 20 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 21 
JK RHS 

10.45 Culturele voorstelling in Hoogendonck ‘Mouw’ door THEATER DE 
SPIEGEL. (met de bus) (40’) 

vr 22 KO  Brieven oudercontact 3 mei vandaag meegeven 

OKRa nm Natuuratelier bij Omi 

za 23    

zo 24 

 

 

 ma 25 KOCRHS  Bewegingstip van de week ‘ Klauteren in de klas’ 

di 26    

wo 27 R  Tutti Frutti. Vandaag fruit als tussendoortje! 

do 28 
OOR 19.00 

Vergadering van de overkoepelende ouderraad (klein vergaderlokaal 
Vierschaar 17) 

KOR 14.00 Nieuwkomers  Hemelvaart brengen een bezoek aan het klasje 

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

MZC SG 20.00 Vergadering MZC (OLC) 

vr 29 SBdir 8.30 Algemene vergadering  (+ overleg preventie) 

CRHS  Bestelbrieven vandaag meegeven  

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

SO  
WOL in de Lente met een blits FEEST in de wei bij Omi van het 
natuuratelier 

za 30 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOOLHOF 
 
 

 
 
 



 

ST.-FRANCISCUSSCHOOL 
 

 

Moge elke dag je nieuwe vreugde geven! 

Moge je in elke mens op je weg 

een zichtbaar teken  

van vriendschap herkennen! 

Moge je hart smelten  

als chocola op je tong 

bij het ontdekken van dat leven! 

 

Zalig Paasfeest! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


