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Dit schooljaar staat het lezen en boeken centraal op onze school.  De Bijbel is een 
grote verzameling van boeken! Leuk om ook hierin eens te snuffelen en verhalen te 
lezen.  Doe je mee?  
 

VAN SEPTEMBER TOT JUNI “SAMEN IN JEZUS’ VRIENDENBOEK” 
Concreet voor onze school betekent dit: 

 
 ons maandelijks laten verfrissen door een nieuwe waaier van kansen 

voor het cultiveren van de innerlijkheid via bijbelverhalen; 

 de humus bewerken voor onze communicatie met onszelf, met de 

mensen en de wereld om ons heen en met Jezus als voorbeeld en de 

bijbelverhalen als uitgangspunt. 

Dit gebeurt aan de hand van tien bijbelverhalen die elk een boodschap 
bieden 

 

September  

Ga je mee? 
Mt. 4,18-22 

 

 

 

Jezus wandelt aan het meer. 

Hij ziet twee vissers: Petrus en Andreas, 

Ze werpen hun netten in zee. 

Jezus zegt: “ volg mij….” 

Ze laten hun netten achter 

En volgen Jezus! 

Ze gaan verder 

Jezus ziet nog twee vissers: Jacobus en Johannes 

Ze herstellen hun netten 

Jezus zegt: “ volg mij…” 

Ze verlaten de boot en volgen Jezus 

 

 
 

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 :  Mar t ine  D ier i ck  

                           Op ste l l e r :  S on ja  Suy  

http://www.gvbsifrawa.be/
mailto:directie@sifrawa.be
mailto:ruiter@sifrawa.be
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ALGEMENE INFO                                                                                   
VAKANTIEDAGEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2017-2018  

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
Vrijdag 1 september 2017 
 

Vrije dagen van het eerste trimester 
Woensdag 20 september 2017  pedagogische studiedag  
Vrijdag 6 oktober 2017  facultatieve verlofdag 
Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017 
Woensdag 29 november 2017  pedagogische studiedag 
 

Kerstvakantie 
Van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 
 

Vrije dagen van het tweede trimester 
Krokusvakantie van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018 
Woensdag 28 februari 2018  pedagogische studiedag (onder voorbehoud) 
 

Paasvakantie 
Van maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018 
 

Vrije dagen van het derde trimester 
Maandag 30 april 2018  facultatieve verlofdag 
Dinsdag 1 mei 2018  dag van de arbeid 
Donderdag 10 mei 2018 (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 11 mei 2018 (Brugdag) 
Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag) 
 

De zomervakantie begint op zaterdag 30 juni 2018 
 

BELANGRIJKE DATA  2017-2018 OM REEDS TE NOTEREN: 
Dinsdag 5 september 2017: infoavond 
Zondag 1 oktober 2017: eetfestijn + wandeling op de kleuterafdeling Heide 
Donderdag 12 oktober 2017: oudercontacten 1e lj + 2e t/m.6e lj: selectief 
Vrijdag 13 oktober 2017: eetfestijn op de kleuterafdeling Ruiter 
Vrijdag 27 oktober 2017: Halloweentocht kleuterafdeling Sombeke 
Dinsdag 28 november 2017: oudercontacten kleuteronderwijs 
Donderdag 21 december 2017: oudercontacten lager onderwijs 
Zaterdag 17 maart 2018: eetfestijn op de kleuterafdeling Sombeke 
Dinsdag 27 maart 2017: oudercontacten kleuteronderwijs/ 1e t/m 5e lj: selectief 
Zondag 15 april 2018: vormsel op onze parochie (laatste dag van de Paasvakantie!) 
Dinsdag 24 april 2018: oudercontact 6e lj. 
Donderdag 10 mei 2018: 1e communie 
Dinsdag 29 mei 2018: oudercontact kleuteronderwijs 
Vrijdag 1 juni 2018: eetfestijn centrum (1e deel) 
Zaterdag 2 juni 2018: opendeurdag op alle vestigingsplaatsen, eetfestijn centrum (2e deel)  
Donderdag 7 juni 2018: infoavond overstap 3e kleuter-1e lj. 
Maandag 25 juni 2018: -oudercontacten lager onderwijs 
      -afscheid 6e lj. 



NIEUW VANAF DIT SCHOOLJAAR 

DINSDAG = GEZONDE DAG OP SCHOOL 
Elke dinsdag houden we een 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! 
Dank alvast om hieraan mee te werken! 
 

VERJAARDAGEN VIEREN OP SCHOOL 
Een verjaardag vieren in de klas vinden we belangrijk, maar we willen dit graag zo gezond mogelijk 
houden.  Hieronder volgen enkele afspraken: 

 Volgende traktaties zijn toegestaan: cake, fruit of iets gezond. 

 Taarten, donuts, snoep, chips, snoeprepen, chocolade brengen we NIET mee naar school. 

 Individuele cadeautjes zijn NIET toegelaten. 

 Indien u toch iets wenst te geven, stellen wij het volgende voor: 
o  een kleine verrassing voor de ganse klas bv. leesboekjes voor de klasbibliotheek,  
o een puzzel, een spel, … of een geschenkje uit de geschenkenkoffer van de juf 

(ideetjes? neem gerust contact op met de juf) 
Mogen wij er de aandacht op vestigen dat het meebrengen van verjaardagsgeschenkjes naar 
school absoluut niet verplicht is. 
Het is de attentie die telt. 
Alle kinderen van de klas worden op dezelfde manier gevierd. 
Laat de verjaardag een feest zijn voor uw kind en bewaak samen met ons deze afspraken! 

GEZONDE TRAKTATIETIP 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 6 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 5 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. 

 1e, 3e en 4e lj. om 19.00 uur  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOEKEN IN DE KIJKER                                                                                   
 

VOOR DE JONGSTE KLEUTERS 
Titel: “Lou op weg naar school” 
Auteur: Kathleen Amant 
Lou heeft kriebels in zijn buik. Vandaag gaat hij voor de eerste keer op schoolreis! 
Lou geeft vake en zijn babyzusje een kus en neemt zijn rugzak. 
'Klaar om te vertrekken, Lou?' vraagt papa. Papa loopt elke morgen met Lou mee naar school. 

Onderweg komen ze heel veel verschillende mensen en situaties tegen. De postbode op haar fiets, de brandweer, de 
dokter en haar hondje ... De weg naar school is altijd een avontuur!  

Iedereen is anders. Dat is ook zo in dit eenvoudige en herkenbare verhaal over de dagelijkse 
omgeving van kleine kinderen. Dit boek toont hoe mooi en divers onze samenleving is. 
 

VOOR DE OUDSTE KLEUTERS 
Titel: “Nippertje” 
Auteur: Rian Visser 
Elke ochtend hetzelfde liedje: het is tijd om naar school te gaan maar Nippertje wil nog even een 
liedje oefenen op de piano, zijn cavia moet nog eten, de auto's moeten in de garage worden gezet 
en zijn rechterschoen is zoek. 

 Het is een situatie die veel ouders bekend voor zal komen. Vol humor laat Rian Visser ons zien dat 
een beetje treuzelen en dromen zo gek nog niet is en soms meer oplevert dan dat eeuwige 
gehaast. 
 

6 TOT 8-JARIGEN 
Titel: “Wat me nu toch gebeurde op weg naar school” 
Auteurs: Benjamin Chaud,Davide Cali 
Wat me nu toch gebeurde op weg naar school... Eerst stelen reuzenmieren je ontbijt. Daarna volgt 
een ontmoeting met boosaardige ninja's, een gigantische aap, een mysterieuze mollenmeute en 
ontelbare andere verbazingwekkende omwegen op weg naar school.  
SMOESJES, SMOESJES! Of toch niet? 

Wat me nu toch gebeurde op weg naar school... is een humoristisch verhaal in 
sneltreinvaart over fantasie en creativiteit, met prachtige verwijzingen naar eerder verzonnen 
verhalen.  
 

8 TOT 10-JARIGEN 
Titel: “Dummie de mummie en de gouden scarabee” 
Auteur: Tosca Menten 
Stel je voor. Je heet Goos Guts, je bent doodnormaal en je woont in het saaiste dorp van de wereld. Op 
een dag loop je je slaapkamer binnen, je ruikt iets vies, kijkt rond, en je ziet ineens een mummie in je 
bed. Wat doe je dan? Ja, je schrikt je rot, natuurlijk. En dan doe je je ogen dicht, je telt tot tien en dan 
is hij weer weg. Maar stel je nou eens voor, hè, dat die mummie daar na die tien tellen nog steeds 
ligt... En na twintig tellen ook...! Wat doe je dan? 

 Kijk ook eens op www.dummiedemummie.nl! 
 
 
 
 
 
 
 



10 TOT 12-JARIGEN 
Titel: “Wonder” 
Auteur: R.J. Palacio 
'Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het 
erger is.'Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog 
heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze 
staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij 
niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen 

hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken... 

Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika 
was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek 
verschijnt in meer dan vijfentwintig landen.  
 
Deze boeken kunnen uitgeleend worden in de gemeentelijke bibliotheek van Waasmunster. 
 

LEESPROJECT “KWARTIERMAKERS” 
Onze school doet dit en de komende jaren 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. 
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. 
 
 
 



EEN SCHOOL DIE LEEFT                                                                              SOMBEKE 

 

BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

 Startthema ‘Samen verhaal maken’ 
 Op ontdekking in de klas 
 Mijn vriendjes en ik 
 Op stap in het verkeer 

 

STARTTHEMA ‘SAMEN VERHAAL MAKEN’ 
SAMEN  …  met de vriendjes in de klas  
     …  met de juf 
                …  met onze ouders en familie 
     …  met alle mooie dingen rondom ons 
     …  op alle vestigingsplaatsen 
 
VERHAAL  …  ieder start met een eigen verhaal 
MAKEN …  op zoek naar nieuwe avonturen 
  …  beluisteren, lezen, bekijken, … 
  …  vertellen, schrijven, tekenen, spelen, filmen, … 
 
We gaan dit schooljaar samen op weg, op zoek naar nieuwe avonturen.  Samen valt er  
immers zoveel meer te beleven.  We vertellen aan elkaar, luisteren naar elkaar en maken samen 
een wonderlijk verhaal!  Ook benieuwd wat er op het einde van dit schooljaar in ons “Sombeeks 
avonturenboek” zal staan?  Samen gaan we ervoor!  
 

INFOAVOND 
Op dinsdag 5 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:  
 Rafaela- Maria Vergote 
 Tygo Rousseau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVEN UW AANDACHT                                                                                        SOMBEKE 

 

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: 
Data dit schooljaar: 5 oktober, 20 november, 5 maart en 8 mei. 

 
SPELLETJESNAMIDDAG 

Elke vrijdag na de dag dat de oudste kleuters gaan zwemmen, organiseren we 
een spelletjesnamiddag. Hiervoor nemen we enkele leuke 
gezelschapsspelletjes mee naar de refter en spelen we daar 
klasoverschrijdend. 
Op die manier kunnen de jongste kleuters eens een spel met de oudste 
kleuters spelen en de oudste kleuters kunnen een spel leren uitleggen aan de 
jongste kleuters. 

Dit wordt alvast telkens een heel leuke en leerrijke spelletjesnamiddag. 
 

FOTOGRAAF OP SCHOOL 
Op dinsdag 19 september komt de fotograaf naar onze school.  
 

FACULTATIEVE VERLOFDAG 
Woensdag 20 september: pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen. 
Vrijdag 6 oktober: facultatieve verlofdag: een dagje vrijaf voor de kinderen. 
 

ETIKETTEREN VAN PERSOONLIJK MATERIAAL. 
Gelieve op elk persoonlijk materiaal van de kleuter zijn/haar naam op te schrijven alstublieft. Dit 
geldt voor zowel boterhamdozen als koekendozen, bonnetjes, turnpantoffels, … Voor de juffen is 
het ook heel handig als er een naam in de jassen, mutsen, sjaals, … staat! Dank voor de 
medewerking. 
 

SNOEZELEN IN KASTEEL SOMBEKE 
Tweewekelijks brengen we  een bezoekje aan ons snoezelkasteel. Jenny beleeft daar 
allerlei avonturen en wil deze graag met ons delen… 
De ene week gaan de kindjes van juf Karolien op ontdekking, de andere week de 
kindjes van juf Klaartje.  Data zijn te volgen op het weekschema.  
 

 

 

 

 

 

 

 



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 voor 
een gezonde traktatie of een geschenkje voor de hele klas… 
 

PROFICIAT AAN DE JARIGEN IN SEPTEMBER 

Vael Elodie 03/09 

 

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: 21 september, 19 oktober, 23 
november, 21 december, 1 februari, 8 maart, 19 april, 17 mei en 14 juni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMBEKE 



KALENDER SEPTEMBER 2017                                                           SOMBEKE 

 

Vr 1 CRHS  Brieven meegeven 

 Infovergadering start schooljaar 

 Schoolkrant papier/mail 

 Bestelbrieven/ wanbetalers ontvangen vervangbrief 

 Oproep ouderraad 

 Brief tutti frutti 

 Identificatiefiche  ter controle 

 Brief jarigen september vandaag meegeven 

Za 2       

Zo 3    

Ma 4 CRHS  Beweeg elke dag  Stappen op een lijn 

CRHS  Briefje meegeven fotograaf  broers en zussen 

CRHS  Agendapunten ouderraden digitaal doorsturen naar directeur 

Di 5 KOS 19.30 Info start schooljaar in de klassen. 

CRHS  GEZONDE DAG  

(gezonde tussendoortjes en alleen water of melk) 

 

Wo 6 CRHS  Bestelbrief ten laatste vandaag bezorgen aan de titularis 

Do 7    

Vr 8    

Za 9       

Zo 10       

Ma 11 KOLO  Personeelsvergadering  

CRHS  Beweeg elke dag  Stappen voetje voor voetje 

Di 12 CRHS  GEZONDE DAG  

(gezonde tussendoortjes en alleen water of melk) 

 

Wo 13 CRHS  Toon je sportclub@school 

TREK VANDAG JOUW SPORTOUTFIT AAN! 

JKS  snoezelen 

Do 14    

Vr 15     STRAPDAG 

Za 16    

Zo 17       

Ma 18 CRHS  Beweeg elke dag  Lopen 

Di 19 CRHS  GEZONDE DAG  

(gezonde tussendoortjes en alleen water of melk) 

 

KOS 8.40 Individuele foto’s en klasfoto’s (grote groep om 10.00) 

Wo 20 CRHS  9.00 Pedagogische studiedag (tot 12.00)  door Daniëlle Daniels 

Samen werk maken van een sterke leescultuur  

Van ontluikende geletterdheid naar geletterdheid! 

Vrijaf voor alle kinderen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 21 Vlaamse vredesweek 

www. vredesweek.be 

OKS vm Watergewenning in Breeven (Bornem)  

OOR 19.00 Vergadering overkoepelende ouderraad met afgevaardigden van de 4VP 

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

Vr 22 KOS nm Spelletjesnamiddag (klasdoorbrekend werken) 

Za 23     ROEFEL  info gemeentebestuur 

Zo 24       

Ma 25 CRHS  Beweeg elke dag  springen ter plaatse 

Di 26 CRHS  GEZONDE DAG  

(gezonde tussendoortjes en alleen water of melk) 

Wo 27    

Do 28    

Vr 29 CRHS  Schoolkrant meegeven (in map en mapzak  KO) en doorsturen via e-mail 

CRHS  Brief jarigen komende periode meegeven 

CRHS  Bestelbrieven meegeven 

Za 30    



ALLERLEI                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

SMAKELIJK LEZEN! 
 

Smakelijk lezen! 

Twee ogen om te eten 

van dat lekkers op het blad! 

Hele repen letters 

naar binnen in één hap! 

 

Smakelijk lezen! 

Twee ogen als twee monden, 

veel woordjes in één keer! 

Van letters krijg je honger, 

van lezen nog veel meer. 
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