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PASTORAAL                                                                                                                
 

Vijf opdrachten vormen samen de gemeenschappelijke stam van het katholiek basisonderwijs in 
Vlaanderen. Ze geven ons een impuls om te reflecteren op ons dagelijks werk. Ze inspireren ons bij het 
werken aan: 
 

 Een schooleigen christelijke identiteit 

 Een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 

 Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak 

 De ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg 

 De school als gemeenschap en als organisatie. 
 

Elke opdracht wordt via verschillende wegwijzers binnen het thema “stap je 
mee?” maandelijks voorgesteld m.b.v. een symbolische opdracht, een 
Bijbelfragment, een link met de maatschappij, … 
 

September 2018 

Voeten onder tafel 
Emmaüsgangers  

 Lc. 24, 13-35 

 

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen.  Wanneer voel ik me thuis? 

Symbool: pantoffels 

Thuis komen bij jezelf en de anderen in de klas, bij juf of meester, ook de tijd 

nemen om thuis te komen bij God/Jezus door een stil moment, een gebed. 

GASTVRIJHEID 

 

Wat gebeurt er als je voor een gast de deur openmaakt en hem uitnodigt binnen te komen?  
Had je hem zelf genodigd of vraagt hij je om een plaatsje – in je huis, je school, je gemeente, de groep 
waartoe je behoort?  
Gastvrijheid heeft alles vandoen met ontvankelijkheid, openheid, empathie, gemoedelijkheid, ruimte, 
vrijheid en wederzijdse ontmoeting.  
Een gast ontvang je, je onthaalt hem, met respect en waardering. Je biedt hem een luisterend oor aan, 
een glas, een maaltijd, een bad, misschien zelfs een bed, een dak boven zijn hoofd …  
Mensen komen thuis bij elkaar. Op je pantoffels mogen rondlopen en je voeten onder tafel kunnen 
schuiven, het geeft je een gevoel dat je van harte welkom bent! 
 

 

 

 

 

 

CENTRUM: Kerkstraat 10 052/469390 directie@gvbsifrawa.be 

RUITER: Oudeheerweg-Ruiter 172 0479/ 94 52 68 ruiter@gvbsifrawa.be 

HEIDE: Lode Ontropdreef 9 0479/94 52 69 heide@gvbsifrawa.be 

SOMBEKE: Smoorstraat 2 0479/ 94 52 70 sombeke@gvbsifrawa.be 

Vera ntwoorde l i j ke  u i tge ve r :  Mar t ine  D ier i ck  

                           Op ste l l e r :  S on ja  Suy  
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ALGEMENE INFO                                                                                   
VAKANTIEDAGEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2018-2019 
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
Maandag 3 september 2018 
 

Vrije dagen van het eerste trimester 
Maandag 1 oktober 2018  facultatieve verlofdag 
Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 
Woensdag 21 november 2018  pedagogische studiedag  
 

Kerstvakantie 
Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 
 

Vrije dagen van het tweede trimester 
Krokusvakantie van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 
Vrijdag 8 februari  facultatieve verlofdag  
Woensdag 27 februari 2019  pedagogische studiedag  
 

Paasvakantie 
Van maandag 8 april 2019 tot en met zondag 22 april 2019 
 

Vrije dagen van het derde trimester 
Woensdag 1 mei 2019  dag van de arbeid 
Woensdag 15 mei 2019  pedagogische studiedag 
Donderdag 30 mei (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 31 mei 2019  
Maandag 10 juni (Pinkstermaandag) 
 

Laatste lesdag op vrijdag 28 juni.  
Einde van de lessen om 12.15 (geen naschoolse opvang) 
 

De zomervakantie begint op zaterdag 29 juni 2019 
 

OUDERCONTACTEN/ INFOMOMENTEN 
 6/9  info start schooljaar 

 11/10  oudercontact: 1ste leerjaar/ 2de tot 6de leerjaar selectief 

 13/11  oudercontacten  kleuterschool 

 20/12  oudercontacten  lagere school 

 26/03  3KO en lagere school  selectief oudercontact 

 25/4  oudercontact 6LO 

 23/05  oudercontacten in de kleuterklassen 

 04/06  infovergadering overstap 3KO  1LO 

 26/06  afscheid 6LO/ oudercontacten 1-5LO 

OUDERRAAD SCHOOLRAAD 

 Donderdag 13/09 

 Donderdag 15/11 

 Dinsdag 15/01 

 Dinsdag 12/03 

 Donderdag 05/05 

 Maandag 27/08 

 Maandag 28/01 

 Maandag 06/05 

 



FEEST JE MEE? 
 6/10  Spelletjesavond (door overkoepelende ouderraad) 

 12/10  eetfestijn op de afdeling Ruiter 

 19/10  feest voor de grootouders op de afdeling Heide 

 24/10  feest voor de grootouders op de afdeling centrum  

 26/10  spokentocht afdeling Sombeke 

 26/10  herfstdrink afdeling Centrum 

 16/11  feest voor de grootouders afdeling Sombeke 

 20/12  kerstdrink afdeling Centrum 

 18 en 20/12  actie voor het goede doel afdeling Centrum 

 06/01  ontbijt afdeling Heide 

 31/01  feest voor de grootouders afdeling Ruiter 

 24/02  ontbijtactie afdeling centrum  

 23/03  eetfestijn afdeling Sombeke 

 11/05  OPENDEUR afdelingen Ruiter, Heide, Sombeke 

 11/05  60 jaar kleuterschool Heide! 

 18/05  Schoolfeest met OPENDEUR afdeling Centrum 

 30/05  eerste communie 

 25/06  afscheid van de kleuterschool (3KO) 

 26/06  afscheid van het 6de leerjaar met receptie 
 

NIEUW VANAF DIT SCHOOLJAAR + OPFRISSING VAN ENKELE AFSPRAKEN 

GEZONDHEIDSBELEID 
Elke dinsdag is er gezonde dag op school. We drinken dan alleen water 
of witte melk en eten fruit, nootjes, een toast, een rijstkoek of een 
boterham als tussendoortje. We eten dan  geen koeken en drinken geen 
fruitsap of chocomelk! 
 

We stellen vast dat steeds meer kinderen de goede gewoonte hebben 
om alleen water te drinken. 
In het kader van ons gezondheidsbeleid wordt vanaf 2018-2019 alleen water en melk door de kinderen 
gedronken op school. Flesjes/drinkflessen water mogen ook meegebracht worden van thuis. De 
kinderen kunnen op school drinkbaar water van de kraan krijgen. 
Deze dranken kunnen op school besteld worden met bonnen. De rode bonnen kunnen gebruikt worden 
om een flesje water te kopen. De bonnen voor chocomelk kunnen omgeruild worden voor rode bonnen 
(water) of blauwe bonnen (melk).  
 

WARME MAALTIJDEN 
Om verschillende redenen (gezondheidsbeleid, prijsverhoging vermijden, niet nemen van de desserts) 
worden er vanaf 2018- 2019 geen dessert voorzien bij een warme maaltijd.  
 

SPORTKLEDIJ (LAGERE SCHOOL) 
Vanaf 2018- 2019 wordt de aankoop van een sport-T-shirt met het logo van de school verplicht. We 
hebben bewust gekozen voor een sportkwaliteit. Wie een oude T-shirt met logo heeft, kan deze verder 
blijven gebruiken. Wie geen T-shirt met logo heeft kan een oude T-shirt kopen à € 8/stuk (tot zolang de 
voorraad strekt). De nieuwe T-shirts kosten € 14/stuk. Turnbroeken moeten ofwel donkerblauw of zwart 
zijn en kunnen vrijblijvend op school aangekocht worden. 
 
 



SPORTACTIVITEITEN 
In de lagere school wordt er elke middag tijdens de middagpauze van 13.00 tot 
13.40 sport gegeven door de leermeesters LO op het sportveld. 
De leerlingen van 5 en 6LO kunnen op vrijdagmiddag vrijblijvend lopen met 
ons LOOPTEAM 
De gemeentelijke sportdienst organiseert naschoolse sportactiviteiten op onze 
school. Deze SPORTACADEMIE is volledig gratis. Er wordt een zeer uitgebreid 

aanbod aan sportspelen aangeboden. Deze activiteiten gaan door in de sportzaal van onze school op 
dinsdag van 16.00 tot 17.00 van 2 oktober 18 tot 21 mei 2019. De sportacademie is GRATIS, maar 
inschrijven is noodzakelijk via sportdienst@waasmunster.be of 052 40 99 69.  
 

VERJAARDAGEN VIEREN OP SCHOOL 
Een verjaardag vieren in de klas vinden we belangrijk, maar we vinden het met z’n alleen belangrijk dat 
we feesten op een gezonde manier! Alle kinderen/ouders worden hieraan herinnerd kort voor de 
verjaardag! Gezond feesten op school, het kan! Dank om hiermee rekening te houden! Individuele 
cadeautjes zijn niet toegelaten. Indien u toch iets wenst te geven, stellen wij het volgende voor: een 
kleine verrassing voor de ganse klas bv. leesboekjes voor de klasbibliotheek, een puzzel, een spel, … of 
een geschenkje uit de geschenkenkoffer van de juf (ideetjes? neem gerust contact op met de juf) 
 

KINDERRAAD 
Aangezien de inbreng van de jongste kinderen van de lagere school zeer moeilijk was, werd er na 
overleg, geopteerd om de kinderraad samen te stellen vanaf het 3de leerjaar. 
 

NUTTIGE ADRESSEN 
Telefoonnummers, adressen en namen van contactpersonen werden gewijzigd. 
Door de privacywetgeving kunnen alleen de schoolmailadressen van de leerkrachten verspreid worden. 
 voornaam.naam@gvbsifrawa.be 
 

PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUIDSOPNAMES (FOTO’S, FILMPJES …) 
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 
schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en 
daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de 
opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We 
letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren 
van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan deze altijd je toestemming nog 
intrekken.  
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of 
geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar 
zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de 
schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
 

INFOAVOND 

Onze jaarlijkse infoavond gaat volgend schooljaar door  
op donderdag 6 september.   

 1e, 3e en 4e lj. om 19.00 uur (1e lj. in de polyvalente zaal) 

 Kleuterafdelingen centrum, Ruiter, Heide, Sombeke om 19.30 uur 

 2e, 5e en 6e lj. om 20.00 uur (2e lj. in de polyvalente zaal) 
 

mailto:sportdienst@waasmunster.be
mailto:voornaam.naam@gvbsifrawa.be


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 donderdag 6 september.  Zo blijven de gegevens op school up-to-date.  Dank 
voor jullie medewerking. 
 

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. 
 

STAPPEN, TRAPPEN, … DAT DOEN WE OP 21 SEPTEMBER 
Naar jaarlijkse traditie neemt onze school deel aan de STRAPDAG! 
Op vrijdag 21 september stappen en trappen onze kleuters en leerlingen zoveel 
mogelijk naar school! Op die dag moedigen we iedereen extra aan om te voet of 
met de fiets naar school te komen!  
Zo houden we de veiligheid aan onze schoolpoort optimaal!  
Jullie doen toch ook mee !!!??? 
 

LEZEN 

LEESPROJECT “KWARTIERMAKERS” 
Onze school doet ook dit schooljaar mee aan het leesproject “Kwartiermakers”. 
Alle kinderen van het 2e tot en met het 6e lj. krijgen elke schooldag een kwartier de tijd om 
vrij te lezen.  In het 1e lj. zal er de eerste maanden dagelijks een kwartier voorgelezen 
worden.  Ook in het kleuteronderwijs wordt er dagelijks aandacht besteed aan 
voorleesmomenten. 

Kinderen die veel lezen of voorgelezen worden, verwerven een grotere woordenschat dan kinderen die 
weinig lezen (600 tot 1000 nieuwe woorden per jaar).  Met een hogere leesvaardigheid worden 
bovendien ook andere vakken toegankelijker.  Lezen is kortom van cruciaal belang. 
Graag vragen we ook ondersteuning van de ouders.  Doen jullie graag mee?  Lees dan ook thuis elke dag 
kwartier met je kind!  Vergeet ook niet dat ouders een voorbeeldfunctie hebben: “zien lezen, doet 
lezen”.  Als dus je kind een kwartiertje leest, lees dan zelf ook (mag een tijdschrift zijn, de krant, …).  
Kortom maak er een ongestoord gezellig leeskwartiertje van.  
Enkele gouden tips: 

 Ga samen naar de bibliotheek.  Je kind kan er gratis boeken lenen en zo een persoonlijke leesvoorkeur 
ontwikkelen. 

 Kies boeken die passen bij de interesses van je kind. 
 Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan lezen.  Kinderen 

worden graag voorgelezen en zullen nieuwsgierig zijn naar het vervolg. 
 Praat over wat jij leest of voorleest.  Kinderen leren veel van boekenpraatjes. 
 Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind.  Voorbeeldgedrag is heel 

belangrijk.  Toon wat jij graag leest en wat jou ontspant. 
 Zorg dat er boeken, tijdschriften, strips … op een vaste plek in huis liggen. 
 Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het slapengaan. 
 Of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor het slapengaan. 

Lezen is een rustgevende activiteit om een drukke dag mee af te ronden. 
 Koop af en toe een boek voor je kind. 

 

 
 
 



 
BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen in onze 
kleuterschool: 

 Startthema: “ Samen rond de wereld met onze klasfiguren.” 

 Feest in de klas we zijn jarig,… 

STARTTHEMA: “WE REIZEN DE WERELD ROND” 
Dit jaar starten we ons jaarthema met de slogan: ‘We reizen de wereld 
rond’. 
We maken een rondreis op onze wereldbol. De eerste weken verkennen 
we de wereld van de klasfiguren. Later dit jaar bezoeken we nog andere 
landen zodat we leren kennis maken met specifieke kledij, voedsel, gewoontes, … . 
Op maandag 3 september verwelkomen we onze kleuters in het reisbureau Ruiter Airlines. De kleuters 
ontvangen een ticket en reizen mee naar de juiste klas. Zo willen we ons jaar alvast op een leuke manier 
starten. Hou jullie valies alvast bij de hand. Zijn jullie klaar om 
samen met ons op te stappen en deze reis aan te vangen? We hopen alvast van wel! 
 
INFO OP SCHOOL 
Op donderdag 6 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. 
 
KLASFOTO 
Op dinsdag 11 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 21 september mogen de kleuters met de fiets of te 
voet naar school komen. Deze dag blijven de auto’s het lie fst 
in de garage staan of aan de kant. Het is een project van de 
Vlaamse overheid waar onze school aan deelneemt. We maken 
kennis met Aya. 
 
WIELTJESDAG 
Van september tot november en van april tot einde schooljaar mogen de kleuters hun fiets, step, 
driewieler meebrengen naar school. Om het praktisch mogelijk te maken heeft elke klas een vaste dag. 
Maandag: juf Annelies. 
Dinsdag: Juf Kristel. 
Donderdag: Juf Karen / Kim. Vrijdag: Juf Elisabeth 
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. 

EEN                     SCHOOL  DIE   LEEFT RUITER 



 
ZIEKTE JUF VEERLE 
Juf Veerle is afwezig omwille van medische redenen. Juf Elisabeth neemt de klas voltijds over. We 
wensen juf Veerle een goed herstel en zijn er nu reeds van overtuigd dat juf Elisabeth zich met de 
grootste zorg zal ontfermen over deze jonge kleuters. 
 
GOOI NIET WEG WAT WIJ KUNNEN GEBRUIKEN… 
We verzamelen nog steeds batterijen. Wie lege batterijen heeft kan deze in de ton in de inkomhal 
deponeren. Dank bij voorbaat. 
 
GEZONDE DAG 
De “gezonde dag” gaat door op dinsdag. Wanneer jullie zin hebben om aan te sluiten bij de schilmama’s 
kan je de juf hier steeds van op de hoogte brengen. 
 
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 6 september gegeven. 
 
NATUURATELIER (OUDSTE KLEUTERS) 
Ook dit schooljaar doen we graag beroep op enkele ouders, grootouders die ons op geregelde 
tijdstippen naar Sombeke willen voeren. 
Hieronder volgen reeds de data: 
Oudste kleuters A: 20 sep. – 15 nov. – 28 maa. – 23 mei Oudste kleuters B: 21 sep. – 16 nov. – 29 maa. – 
28 mei 
 
VERLOFDAGEN 
Maandag 1 oktober 2018  facultatieve verlofdag 
 
HOU ALVAST DEZE DATUM VRIJ 
 

EVEN  UW  AANDACHT RUITER 

 

 
 



 
 
PROFICIAT AAN DE JARIGEN IN DE VAKANTIE: 

Jongste kleuters: 
Clara Rombaut (03/07) Josse 
Vervaet (08/07) Mila Gerlo (17/07) 
Enzo Van den Bergh (19/07) Emile 
Alderweireldt (25/07) Billie 
Vercauteren (18/08) 

Oudste kleuters: 
Demir Ege Eymen (03/07) Odette 
Wollaert (04/07) Laythan Van 
Kerschaver (18/07) Laura Rochtus 
(16/08) 
Ahmed Baddou (19/08) Nordin 
Boudoyasar (24/08) Laure Hellemans 
(28/08) Lowiek Meyskens (28/08) 
Fay Van Exaerde ( 30/ 08) 

 
 
PROFICIAT AAN DE JARIGEN IN  SEPTEMBER: 

Jongste kleuters: 
Rosalie Baeyens (03/09) Daan 
Roosens (09/09) Laurens 
Verstraete (21/09) Adam 
Boukayoua (28/09) 

Oudste kleuters: 
Arnoud Meulewaeter ( 14/9) Gaëlle 
Gerlo (17/09) 
Aline Burm (20/09) 
Diyannah Vermeulen (27/09) 

 

 
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: 27 sept, 25 okt, 29 nov, 
10 jan,7 febr, 14 maart, 25 apr, 23 mei en 27 juni. 

DANK  AAN  DE  JARIGEN RUITER 

SPORT OP SCHOOL RUITER 



 
 

 Willewete “Op reis met het vliegtuig” Pierre Sinters en Tineke Meirink 
Dit informatief boek voor kleuters begint met een verhaal: 
Kasper en Hanna gaan met hun ouders op reis naar een ver en warm 
land. Ze gaan met het vliegtuig. In de luchthaven is het erg druk en er 
valt heel wat te zien. 
De personages zijn terug te vinden in de tekeningen bij de stukken 
informatieve tekst, maar er wordt geen gebruik meer gemaakt van een 
verhaal als kapstok. Er worden verschillende dingen over vliegen en 
vliegtuigen meegegeven: van de eerste vliegtuigen tot de verschillende 
soorten vliegtuigen, de binnen- en buitenkant van een 
groot passagiersvliegtuig, wie er werkt op de luchthaven en over de 

veiligheid. Er is één pagina die je helemaal kan openvouwen. Zo krijg je een hele grote 
overzichtstekening die alles van check in tot vertrekhal laat zien. Op alle bladzijdes staan “Wist je 
datjes”, zoals bijvoorbeeld dat er minder ongelukken gebeuren met vliegtuigen dan met auto’s. In het 
boek zijn ook twee gedichtjes opgenomen, en een spelletjespagina waarop o.a. een stappenplan staat 
om zelf een vliegtuig te vouwen van papier. Het boek sluit af met een kleine quiz. 
Een handig boek om je kleuter voor te bereiden op zijn eerste vliegtuigreis of voor kleuters die geboeid 
zijn door alles wat vliegt. 

SMAKELIJKE GROENTJES 

  

BOEKENHOEK RUITER 

De makkelijkste manier om je kinderen naast brood nog iets 

gezonds mee te geven is groente om uit het vuistje te eten. Zorg 

ervoor dat het juist die groenten zijn die de kinderen graag eten. 

Een aantal voorbeelden: 

 (rode, gele, oranje) paprika reepjes 

 Kleine (cherry) tomaatjes 

 Plakjes komkommer 

 Smakelijke wortels 

 Radijsjes 

GEZOND OP SCHOOL RUITER 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maand van de sportclub 

Za 1 CRHS 10.00 Peuterspeelvoormiddag van 10.00 uur tot 11.30 

Zo 2    

Ma 3 CRHS  STARTTHEMA : REIS ROND DE WERELD 

CRHS  Beweeg elke week  stappen op een lijn 

Di 4    

Wo 5 CRHS  Agendapunten ouderraden digitaal doorsturen naar directeur 

CRHS  Bestelbrieven ten laatste vandaag bezorgen aan de juf 

CRHS  Laatste blad uit infobundeltje met brieven, vandaag bezorgen 

Do 6 CRHS 19.30 Info start schooljaar 

Vr 7    

Za 8    

Zo 9    

Ma 10 CRHS  Beweeg elke week : stappen voetje voor voetje 

Di 11 KOR 9.00 Individuele foto’s + groepsfoto’s (grote groep om 10.35) 

CRHS 16.10 KO Personeelsvergadering 

CRHS  GEZONDE DAG : fruit voor wie intekende 

(gezonde tussendoortjes en alleen water of melk) 

Wo 12 CRHS  Breng je sportclub@school : we trekken vandaag onze sportoutfit aan! 

https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand- van-de-

sportclub/toon-je-sportclub-at-school 
#sportersbelevenmeer#waasmunster 

Do 13 OOR 19.00 Vergadering overkoepelende ouderraad afgevaardigden per PV 
Vertegenwoordigers team 

OR 19.30 Vergadering lokale ouderraden (einde ten laatste om 22.00 uur) 

Vr 14 3KOR nm Integratie met 1LO GLS : speelmoment op de kleuterschool 

Za 15    

Zo 16    

Ma 17   WEEK VAN DE MOBILITEIT 

CRHS  Beweeg elke week : lopen 

KOR  Deze week uitnodiging eetfestijn meegeven 

RHS  Beurt ophalen in centrum : Marina, Veerle VA, Karolien 

KOR 14.45 Relationele opvoeding ‘emmertjes’ 

Di 18 CRHS  GEZONDE DAG: fruit voor wie intekende (gezonde 

tussendoortjes en alleen water of melk) 

Wo 19    

KALENDER  SEPTEMBER  2018 RUITER 

https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Do 20 SBdir 9.00 Scholenoverleg ‘OOG’ 

OKRa nm Natuuratelier bij Omi (juf Kristel) 

Vr 21 OKRb nm Natuuratelier bij Omi (juf Annelies) 

CRHS  

 
Za 22   Start tentoonstelling ing  Blauwendael (tot 28/9) expo van het War 

Heritage Institute: Rondreizende tentoonstelling ‘De Groote Oorlog 

in grote lijnen’ 

Zo 23    

Ma 24 CRHS  Beweeg elke week : springen ter plaatse 

Di 25 CRHS  GEZONDE DAG : fruit voor wie intekende 

(gezonde tussendoortjes en alleen water of melk) 

Wo 26    

Do 27 OKRab vm Watergewenning in Breeven te Bornem / beginsituatie bepalen 
(juf Kristel en juf Annelies) 

Vr 28    

Za 29    

Zo 30    



DE WERELD ROND MET GEDICHTEN                                                                   
 

Tussen Nederland en Frankrijk 
Ligt een klein, maar dapper  land 
Met historische steden en dorpen 
En een stukje Noordzeestrand 

  
Dicht bevolkt en lintbebouwing 

Vele wetten en akkoorden 
Walen huizen in het zuiden 

Vlamingen in noorden. 
  

Maar allen lusten ze graag 
Een portie friet met stoofvlees, 

Chocolade op een wafel 
Of abdijbier in cafés. 

  
Toeristen komen kijken 

Naar briljante blinkende bollen 
Een klein atoom staat reuzegroot 
Tussen honderd hondendrollen. 

  
Ook een ventje in zijn blootje 
Fotograferen ze met plezier 

Want hij blijft voor altijd plassen 
Als een beeldje van vertier. 

 
Weten jullie welk land hier beschreven staat? 


