
BELANGRIJKE DATA …
WOENSDAG 5 OKTOBER Dag van de leerkracht

WOENSDAG 12 OKTOBER Pedagogische studiedag
Leerlingen vrijaf

DINSDAG 18 OKTOBER 20u Infoavond Eerste Communie en
Vormsel in de kerk

WOENSDAG 19 OKTOBER Medisch schooltoezicht 1e leerjaar
+

Kijkmoment voor nieuwe instappers die
instappen na de herfstvakantie

DONDERDAG 20 OKTOBER Medisch schooltoezicht 1e
leerjaar(vervolg)

VRIJDAG 21 OKTOBER Dag van de jeugdbeweging

DINSDAG 25 OKTOBER Grootouderfeest lagere school

WOENSDAG 26 OKTOBER Grootouderfeest kleuterschool

VRIJDAG 28 OKTOBER Sportvoormiddag lagere school

ZATERDAG 29/10 tot ZONDAG 6/11 Herfstvakantie

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit twee afgevaardigden per klas vanaf het 4e leerjaar. Zij
denken mee na over het schoolse leven. Heel vaak worden er interessante
voorstellen gedaan waar wij als schoolteam graag op ingaan. We geven onze
kinderen op deze manier inspraak. Bovendien leren kinderen echt ‘vergaderen’,
communiceren op een positieve manier en oefenen kinderen in het geven van
feedback. Naar ons idee allemaal mooie vaardigheden die een meerwaarde
betekenen in het dagelijks leven! De verslagen van alle vergaderingen kan je steeds
terugvinden onder ‘downloads’ op de website van onze school.

Grootouderfeest kleuterschool EN lagere school

Op dinsdag 25 oktober gaat het grootouderfeest door voor de grootouders van de
kinderen van onze lagere school en op woensdag 26 oktober nodigen we graag de
grootouders van onze kleuters uit.   Uitnodiging en verdere info volgt nog.

Uur? 9u Deuren open



Waar? Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst)

Betalen per domiciliëring

Indien u wenst om per domiciliëring te betalen kan u een mailtje sturen naar
boekhouding@annuncia-ranst.be. U krijgt dan de nodige documenten om in te
vullen doorgestuurd.  Op die manier kan u de eerstvolgende schoolrekening per
domiciliëring betalen.

Nieuws vanuit Kind en Gezin

Op de parking aan de Doggenhoutstraat zijn er plaatsen gereserveerd voor de
ouders die op consultatie komen bij Kind en Gezin. Ook voor de dokters zijn er
parkeerplaatsen gereserveerd.  Gelieve deze plaatsen dan ook vrij te houden.  De
plekken zijn voorzien van een aanduiding.  Alvast bedankt.

Nabewaking

Elke dag voorzien wij op onze school nabewaking.  
De nabewaking start op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15u45 en
eindigt om 18u00.  
Op woensdag start de nabewaking om 12u15 en eindigt om 13u00.   
Mogen wij met aandrang vragen om de leerlingen voor deze einduren op te
halen.  
Indien de kinderen niet tijdig opgehaald kunnen worden door onvoorziene
omstandigheden gelieve dan te telefoneren naar onderstaande nummers.  Op deze
manier weten wij dat u onderweg bent en zijn we ook in de mogelijkheid de
kinderen even gerust te stellen.   
Nabewaking centrum: 0484/98.33.75 
Nabewaking Millegem: 0484/97.32.73 

Team voor- en nabewaking en middagtoezicht

Om de voor- en nabewaking te blijven garanderen zijn wij dringend op zoek naar
medewerkers voor onze voor- en nabewaking alsook voor het middagtoezicht.
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die dit team willen versterken.  Bent u zo
iemand of kent u iemand die de school hierin wenst te ondersteunen op
regelmatige basis of in tijden van nood?  Neem dan zeker contact op met
directie@annuncia-ranst.be

mailto:boekhouding@annuncia-ranst.be
mailto:dir@annunci-ranst.be


Website van de school

Op de website van onze school kan u héél wat interessante informatie terugvinden.
Momenteel maken we werk van een nieuwe indeling om u als ouders nog grondiger
te informeren.  Als school werken we immers dagelijks aan het pedagogische
project van onze school.  Al die info doorsturen via het ouderplatform is niet
mogelijk.  Vandaar dat we onze website een beetje aangepast hebben.  U kan er
informatie terugvinden over bijvoorbeeld het huiswerkbeleid, het gedragsbeleid,
zorgwerking, onze schoolvisie, het beleid op leerlingbegeleiding, het
anti-pestbeleid,…

Bovendien kan u ook onze herwerkte versie bekijken van het schoolreglement.  In
de loop van oktober zouden alle aanpassingen klaar moeten zijn.

https://www.annuncia-ranst.be/

Vergeet dan zeker niet om een kijkje te nemen!

Nieuws vanuit de bib

Tentoonstelling Retteketet Letterpret
Van 21 oktober tot 18 november 2022 staat de tentoonstelling Retteketet Letterpret
in de bib in Ranst. Letters eisen de hoofdrol op in deze speelse tentoonstelling.
Boeken en illustraties van Tom Schamp, Joke van Leeuwen, Wim Hofman en
Harriët van Reek staan centraal. Bezoekers van alle leeftijden kunnen gekke
woorden puzzelen, zoeken naar verborgen letters en naar hartenlust spelen met
letters.

Voorleesatelier Verhalenweverij
Ben je tussen 6 en 11 jaar oud en heb je zin in een leuk of spannend verhaal? Kom
dan naar het voorleesatelier van de Verhalenweverij op woensdag van 14 tot 16
uur. We lezen voor met een Kamishibai, ontdekken de mooiste prentenboeken en
verdiepen ons in het verhaal met een knutselopdracht of spel.
Inschrijven kan via ranst.bibliotheek.be/verhalenweverij. Je bent welkom op
volgende dagen:
woensdag 5 oktober: Fedasil
woensdag 19 oktober: bib Ranst

Nieuws vanuit de parochie

De parochie heeft ons meegedeeld dat de Eerste Communie en het Vormsel toch
kunnen doorgaan.  Er zijn een aantal mensen die zich toch hebben willen engageren
voor deze vieringen.  Wij zijn hen daar dankbaar om.
Vandaar vragen wij om volgende data te noteren indien je interesse hebt.

● Dinsdag 18 oktober om 20u is er in de kerk een info-avond voor de ouders
van alle kandidaat Eerste Communicanten en Vormelingen met de
mogelijkheid om in te schrijven.  Dus dit voor de kinderen die momenteel

http://ranst.bibliotheek.be/verhalenweverij


in het 2de en 6de leerjaar zitten en kinderen in andere klassen die van
geboortejaar 2015 en 2011 zijn.

● Het Vormsel gaat door op zaterdag 6 mei 2023. Uur wordt later nog
meegedeeld.

● De Eerste Communie gaat door op zaterdag 3 juni om 14u.

Nieuws vanuit de opvoedingswinkel

Het opvoedingspunt van Ranst is een samenwerking tussen de gemeente Ranst en
vzw OLO-Rotonde. Vanuit de opvoedingswinkel van Zoersel, bemannen we 5
opvoedingspunten in de voorkempen: Schilde, Wijnegem, Ranst, Brecht en
Zandhoven. We werken nauw samen met onze collega’s van de opvoedingswinkels
Brasschaat en Hoogstraten.

Wie kan er bij ons terecht?
Iedereen die bezig is met de opvoeding van kinderen tussen 0 en 24 jaar, dus zowel
ouders als grootouders, tantes, nonkels, vrienden, kinderverzorgers, leerkrachten,
leiders van de jeugdbeweging,…

Onze visie?
We geloven in de eigenheid van elk gezin. We gaan uit van de sterkte van de ouders
en de kinderen of jongeren en we zijn niet belerend maar we gaan samen zoeken
naar een aanpak die werkt voor dat gezin.

Hoe werken we?
We werken met een zo laag mogelijke drempel: vrijblijvend, anoniem, gratis en
vraaggericht. We werken in het opvoedingspunt op afspraak. Gesprekken kunnen
live doorgaan maar ook via telefoon, videobellen of mail kunnen we hulp bieden.
We bieden een maximum va 5 gesprekken aan, daarna verwijzen we gericht door
moest dit nodig zijn. We zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Wat bieden we allemaal vanuit het opvoedingspunt?
● Onthaal en pedagogisch advies:

○ Basisinformatie
○ Algemene opvoedingsvragen
○ Pedagogisch advies bij specifieke opvoedingsvragen

● Vorming: lezingen en oudergroepen: 2 keer per jaar bieden we gratis
lezingen aan over opvoeden. Daarnaast zijn er meermaals per jaar
oudergroepen over bepaalde thema’s (verbinden opvoeden, waakzaam
zorgen voor tieners, ‘Zet me even op pauze (over ADHD)’ en  Autisme.

● Outreach: ook scholen en instellingen kunnen ons vragen om outreach te
geven: over een bepaald thema of voor een bepaalde leerling.

● RTH: kortdurende ondersteuning/ psycho-educatie ASS en ADHD of
andere beperkingen:  ouders die vragen hebben na een diagnose van hun
kind kunnen we verder op weg helpen. Dit door hen informatie op maat te
bieden of door een kortdurende ambulante begeleiding op te starten.

Hoe kan je een afspraak maken?



Via de telefoon op nummer 03/633 98 98 of via mail : opvoeding@Ranst.be .
Gesprekken gaan door in het Huis van het Kind Ranst, Doggenhoutstraat 4, Ranst (bij
de lokalen van Kind en Gezin) of op een andere locatie naar keuze.
In bijlage kan u de folders van de opvoedingswinkel terugvinden.

Schoolraad

De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op onze
school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap
bespreken er welbepaalde thema’s met het schoolteam en de directie. Elk met hun
eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze
leerlingen.

Voorzitter: Jef Verheyen: schoolraad@annuncia-ranst.be

Heb je zelf een ideetje, een bekommernis, een vraag,… stuur dan zeker een mailtje!

De verslagen van de schoolraad kan je steeds terugvinden onder
‘downloads’ op de website van onze school!

Update corona

We bevinden ons momenteel nog steeds in fase groen wat betekent dat er geen
extra maatregelen voorzien hoeven te worden tenzij dan:

- Blijven inzetten op handhygiëne
- Blijven inzetten op ventilatie.  We gebruiken onze CO2 meters om de

luchtkwaliteit te blijven opvolgen.

Bij een corona besmetting neemt u contact op met de huisarts.  Vanuit het CLB
kregen we de volgende richtlijn:

7 dagen quarantaine + 3 dagen naar school MET mondmasker.  Broers en zussen
blijven gewoon naar school komen indien zij geen symptomen hebben.  Indien een
andere huisgenoot(mama, papa) besmet is blijven de kinderen eveneens naar
school komen TENZIJ ze symptomen hebben.  Dan neemt u best contact op met de
huisarts.

Indien uw zoon/dochter in quarantaine zit neemt u best contact op via mail met de
klasleerkracht.  Op deze manier kan er verder afgesproken worden ifv huiswerk,
lessen en taken.

mailto:schoolraad@annuncia-ranst.be


Stijgende energieprijzen

Ook scholen  blijven niet gespaard van de stijgende energieprijzen.  Ook wij zijn
genoodzaakt om de komende maanden de verwarming enkele graden lager te
zetten.  Bovendien moeten we ook voldoende blijven verluchten.  Mogen wij vragen
om de kinderen voldoende warm aan te kleden.

Vriendelijke groeten van het schoolteam!

Zie ook de info vanuit de gemeente in bijlage.


