
St.-Franciscusschool  
Waasmunster                         

www.gvbsifrawa.be 

 

 
 

 

 

 

PASTORAAL                                                                                                                
 

 

Mee 

componeren 
 

 

Het verhaal mee schrijven, creativiteit . 
De componist verbindt hemel en aarde  
met draden van muziek.  
We zijn welkom en heten elkaar welkom.   
Samen willen we van dit schooljaar  
een mooi liedje componeren.   
We willen mee het verhaal schrijven.   
Iedereen speelt hierbij een belangrijke rol. 

ER ZIT MUZIEK IN ONZE SCHOOL … 
Dit schooljaar bekijken we het (school)leven als één grote compositie.  We schrijven mee aan de partituur; 

vanuit de identiteit van de school, vanuit onze achtergrond en zijn, in dialoog, met respect voor ieders 

klankkleur.  Samen tekenen we de grondmelodie uit. En kleuren ze dag na dag verder in. We brengen de 

partituur tot leven vanuit inspiratie en bezieling:  

wat heeft onze stichter bedoeld?  We hebben elkaar nodig: stem en tegenstem groeien uit tot samenspel. 

Elke dag repeteren we voor de grote finale: in juni gaan alle registers open!  

En vallen we soms uit de toon of klinkt er nu en dan een dissonant, geen nood: de school biedt 

groeikansen en oefening baart kunst.  Nu en dan vallen we stil om te herbronnen en op verhaal te 

komen. Om Jezus aan het woord te laten en God op het spoor te komen.  

Grote momenten van vreugde en verdriet scheppen verbondenheid, zoals op de slothappening.  

Dit schooljaar schrijven we een meeslepende melodie die zal nazinderen in hoofd en in hart.  

Er zit duidelijk muziek in dit schooljaar! Doen we mee? 
 

Jij bent  
een noot in onze muziek , een stem in ons koor , een instrument in ons orkest , een woord in ons 
verhaal , een letter in ons woord , een foto in ons album , een parel in ons snoer , een blaadje in 
onze bloem , een bloem in ons boeket.  
  
Al ben je maar een heel klein stukje van het geheel, jij maakt  mee het verschil.  
 Iesja 
 

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 

V erantwoorde 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  

http://www.gvbsifrawa.be/
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ALGEMENE INFO                                                                                   
 

VAKANTIEREGELING 2016- 2017 
 

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
Donderdag 1 september 2016 
 
Vrije dagen van het eerste trimester 
Maandag 3 oktober 2016  facultatieve verlofdag 
Woensdag 19 oktober 2016  pedagogische studiedag 
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober t/m. zondag 6 november 2016 
Vrijdag 11 november 2016: Wapenstilstand 
 
Kerstvakantie 
Van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017 
 
Vrije dagen van het tweede trimester 
Woensdag 25 januari 2017  pedagogische studiedag 
Woensdag 22 februari 2017  pedagogische studiedag 
Krokusvakantie van maandag 27 februari t/m. zondag 5 maart 2017 
 
Paasvakantie 
Van maandag 3 april 2017 tot en met paasmaandag 17 april 2017 
 
Vrije dagen van het derde trimester 
Vrijdag 12 mei 2017  facultatieve verlofdag 
Donderdag 25 mei (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 2017 (brugdag) 
Maandag 5 juni 2017 (Pinkstermaandag) 
 
De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2017 
 
BELANGRIJKE DATA  2016-2017 OM REEDS TE NOTEREN: 
Vrijdag 14 oktober 2016: eetfestijn op de kleuterafdeling Ruiter 
Zondag 5 februari 2017: eetfestijn Centrumschool 
Zaterdag 25 maart 2017: eetfestijn op de kleuterafdeling Sombeke 
Zondag 30 april 2017: vormsel op onze parochie 
Zondag 7 mei 2017: opendeurdag op alle vestigingsplaatsen. 
Zondag 7 mei 2017: barbecue op de Heideschool 
Donderdag 25 mei 2017: 1e communie 

 

 

 

 

 

 



PUBLICATIE FOTO’S 

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van 
leerlingen tijdens verschillende evenementen.  Die gebruiken we voor onze 
schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee.  Door het 
schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-
geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. 
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming 

nodig.  Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps-en klasfoto’s.  We 
beschouwen dit bericht als een officiële mededeling.  Wie dit echter niet wenst, kan de directie 
een ondertekend bezwaar bezorgen vóór woensdag 7 september. 
Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet 
wanneer het gaat om uw persoonsgegevens.  Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden. 
 

INFOAVOND 

Op dinsdag 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. 

 3de en 4de lj. om 19.00 uur 

 Kleuterafdeling(Centrum, Ruiter, Heide en Sombeke) om 19.30 uur 

 2de, 5de en 6de lj. om 20.00 uur 

 1e lj. om 19.00 uur 
U wordt in het klaslokaal van uw zoon/dochter verwacht.  Het 1e lj. verwelkomt de ouders in de 
polyvalente zaal.   
 

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

STRAPDAG 
Ook dit jaar voert heel Europa actie voor duurzame 
mobiliteit en in Vlaanderen is er dan de Week van de 
Mobiliteit.  
Op vrijdag 16 september 2016 is het opnieuw strapdag!! Op deze verkeersveilige dag gaan 
duizenden kinderen al stappend of trappend naar school. De auto blijft aan de kant. Hierdoor 
ontstaat meer ruimte om veilig naar school te gaan, om te bewegen, om gezond op te groeien… 
Uiteraard willen wij hier met onze school ook de nodige aandacht aan besteden.  
Daarom sporen we de leerlingen aan om op vrijdag 16 september met de fiets of te voet naar 
school te komen. U bepaalt mee onze schoolomgeving! Dus aarzel niet. Laat uw kind stappen of 
trappen op 16 september 2016!! 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

FRAN EN CIS 
Graag willen we onze twee nieuwe schoolvriendjes voorstellen Fran en Cis. 
Voortaan zullen zij de mascottes zijn van onze school. 
Op de tekening zijn duidelijk elementen van onze school te herkennen:  de dieren, de 
spelobjecten, het groen, … 
Mevr. Sofie Nachtegael (klastitularis van het 2e lj. B) ontwierp deze tekening en deze mascottes. 
We danken haar voor dit mooie ontwerp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN DE KIJKER                                                                                   
 

PROFICIAT AAN DENNIS GOOSSENS 
Wij willen Dennis via deze schoolkrant van harte proficiat 
wensen met zijn puike prestatie op de Olympische Spelen van 
2016 in Brazilië.   We zijn dan ook fier te mogen melden dat 
Dennis een oud-leerling is van onze school.  Tot de achtste beste 
turners van de wereld behoren is zeker niet niks! 
  
 
 
 



EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                              SOMBEKE 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

- Startthema ‘de vier seizoenen’ 

- Op tocht door mijn klas 

- Mijn lichaam 

- Het ziekenhuis / de 112  
 

INFOAVOND 
Op dinsdag 6 september om 19.30 uur geeft elke leerkracht in zijn eigen klas 
een woordje uitleg over het dagdagelijkse klasgebeuren, klas- en 
schoolafspraken, … 
Deze bijeenkomst is dus een aanrader voor iedereen om de samenwerking 
tussen ouder, kind en leerkracht vlotter te laten verlopen. 
Na de info wordt de gelegenheid geboden om nog even na te praten met een 

drankje, aangeboden door de ouderraad. 
 

WELKOM OP SCHOOL 
We verwelkomen volgende kleuters op onze school: Lukas Moens, Lotje Moens en Annette Poppe. 
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Zoals eerder aangekondigd werd, zal Nicole Meganck in de voor- en naschoolse opvang vervangen 
worden door Selina Waroux.  Selina kan echter niet starten op 1 september omdat ze zwanger is. 
Vermoedelijk start ze na de paasvakantie.  Zij wordt vervangen door mevr. Karina Vervacke. We 
wensen Selina een goede zwangerschap en een gezonde baby. 
Welkom op onze school, Karina! 
 

GEZOND OP SCHOOL 
Dit schooljaar willen we graag een extra fruitdag inlassen. We zouden dan op 
dinsdag en donderdag fruitdag houden. Geven we onze kleuter(s) dan ook op 
donderdag een gezond tussendoortje mee?  
 

SNOEZELEN IN KASTEEL SOMBEKE 
Elke week gaan we snoezelen in ons snoezelkasteel. Jenny beleeft daar allerlei avonturen en wil 
deze graag met ons delen… 
De ene week gaan de kindjes van juf Katelijne op ontdekking, de andere week de kindjes van juf 
Nadine.  Je kan dit volgen op het weekschema wie welke week gaat snoezelen.  
 

NATUURATELIER 
De kleuters van de 2e en 3e kleuterklas gaan een aantal keer naar het natuuratelier bij Omi. We 
maken kennis met verschillende dingen uit de natuur, verzorgen dieren, kijken vanwaar de wol 
komt, wassen de wol, weven zelf draad, plukken fruit, … Hiervoor trekken we kledij aan dat vuil 
mag worden en laarzen! 
Op deze dagen gaan we in de namiddag naar het natuuratelier: 
oudste kleuters: 14 okt – 24 nov – 17 maart – 6 juni 



STRAPDAG 
Op vrijdag 16 september mogen de kleuters met de fiets of te voet naar school komen. Deze dag 
mogen de auto’s aan de kant blijven. Het is een project van de Vlaamse overheid waar onze school 
aan deelneemt. We maken kennis met Aya.  Doe je ook mee? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN UW AANDACHT                                                                                        SOMBEKE 

 

FOTOGRAAF OP SCHOOL 
Op maandag 12 september komt de fotograaf naar onze school. Brengen we zeker onze glimlach 
mee? 
 

FACULTATIEVE VERLOFDAG 
Maandag 3 oktober: facultatieve verlofdag: een dagje vrijaf voor de kinderen. 
 

GROOTOUDERFEEST 
Op donderdag 27 oktober is er in de namiddag een spetterend optreden van 
de kinderen voor de grootouders. Houden jullie deze datum alvast vrij? 
 

ETIKETTEREN VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN 
Gelieve op de persoonlijke bezittingen van de kleuters hun  naam te noteren alstublieft. Dit geldt 
voor zowel boterhamdozen als koekendozen, bonnetjes, turnkledij, … Voor de juffen is het ook 
heel handig als er een naam in de jassen of dergelijke kan staan! Dank u wel! 
 

HOU DEZE DATUM ALVAST VRIJ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

donderdag 27 oktober 2016 
Grootouderfeest  



DANK AAN DE JARIGEN                      SOMBEKE 
 

Alle kleuters worden gevierd in de klas. Uit ervaring weten we dat de 
meeste kleuters iets meebrengen voor de klasgenootjes. Dit hoeft niet 

maar wil je dit toch doen, dan opteren we graag voor een gezonde traktatie 
of een geschenkje voor de hele klas… 
 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN IN SEPTEMBER 
Tibo De Groote : 23 september 
 

 

SPORT OP SCHOOL                                                                                      SOMBEKE 

 

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: 22 september, 20 
oktober, 24 november, 22 december, 2 februari, 9 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni 

 

FAMILIEKRONIEK                                                                                     SOMBEKE 

WIJ ZIJN BLIJ MET DE GEBOORTE VAN … 
           - Babs, een zusje voor Frauke en Gust Van Laken.  

                       -Cyriel, een broertje voor Eliane en Annette Poppe  
Proficiat aan de familie ! 
 

 

Haartjes gekamd, jasje aan. 

Samen hand in hand naar school toe gaan. 

Jouw eerste schooldag … 

Kijk! Daar staat je juf al te zwaaien! 

Kom maar gauw hier, 

met andere kindjes spelen en zingen. 

En nog veel meer leuke dingen … 

Kom maar gauw hier, 

Nog een kusje vlug, 

welkom op je nieuw avontuur! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOMBEKE 



 

KALENDER SEPTEMBER 2016                                                             SOMBEKE 

 

 

 

September 2016 
MAAND VAN DE SPORTCLUB 

Do 1 KO CRHS  Jaarthema relationele opvoeding  emmertjes  

KO  Schrijven zonder pen  evenwicht  deegrol 

KOS   Startweek  de vier seizoenen 

Vr 2    

Za 3       

Zo 4    

Ma 5 KO  Schrijven zonder pen  evenwicht  Voetje tik 

CRHS  Agendapunten ouderraad bezorgen aan voorzitter/directeur 

Di 6  CRHS 19.30 Info voor alle ouders in de klas 

Wo 7 CRHS  Bestelbrieven ten laatste vandaag ingevuld bezorgen aan de titularis 

Do 8    

Vr 9    

Za 10       

Zo 11       

Ma 12 KOLO 16.10 Personeelsvergadering (tot 18.00) 

KO  Schrijven zonder pen  evenwicht  Hoofd stil en zit 

KOS 10.30 Fotograaf op school (individueel en klasfoto), grote groep op 12.30 

KOS  BC  het lichaam 

Di 13 CHS  TUTTI FRUTTI  vandaag fruit/ groenten als tussendoortje 

Wo 14    

Do 15 OOR  
OR 

19.00 
19.30 

Vergadering van de ouderraad (overkoepelend en per VP) met aanwezigheid 
van personeelsleden 

Vr 16     
 

Za 17       

Zo 18       

Ma 19 KO  Schrijven zonder pen  evenwicht  olifant achteruit 

KOS  Bezoek aan ’t ziekenhuis in Sint-Niklaas (kinderafdeling)  

KOS  BC  112, het ziekenhuis 

Di 20 CHS  TUTTI FRUTTI  vandaag fruit/ groenten als tussendoortje 

Wo 21     Week van het hart tot 27/9 

Do 22 OKCa 
OKS 

vm Watergewenning in Breeven te Bornem (juf Linda en juf Nadine) 

Vr 23 SB 9.00 Vergadering van de raad van bestuur 

KOS nm Spelletjesnamiddag met alle kleuters 

Za 24       

Zo 25  Par. C. 11.00 Eucharistieviering met aansluitend parochiale BBQ in POC 

Ma 26 KO  Schrijven zonder pen  evenwicht  olifant vooruit 

RHS   Ophalen materiaal in ’t centrum: Annelies, Karolien (H en S) 

Di 27 CHS  TUTTI FRUTTI  vandaag fruit/ groenten als tussendoortje 

Wo 28    

Do 29     WERELDHARTDAG 

Vr 30 Dir vm Directievergadering met DPB 

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

CRHS  Bestelbrief vandaag meegeven.  


