
 BELANGRIJKE DATA … 
 ZATERDAG 29/10 tot ZONDAG 6/11  Herfstvakantie 

 MAANDAG 31 OKTOBER  Inschrijvingen voor het Vormsel worden 
 afgesloten   bij vragen: 

 communie.ranst@gmail.com 
 MAANDAG 7 NOVEMBER  Welkom nieuwe instappers 

 Inschrijven oudercontacten KS en LS 
 vanaf 20u 

 Start soep op school telkens op maandag 
 en donderdag 

 Start van de fluoactie 
 DINSDAG 8 NOVEMBER  Boekenbeurs Pardoes op school vanaf 

 15u30 
 WOENSDAG 9 NOVEMBER  Inschrijvingen voor de Eerste Communie 

 worden afgesloten    bij vragen: 
 communie.ranst@gmail.com 

 DONDERDAG 10 NOVEMBER  Rapport 

 VRIJDAG 11 NOVEMBER 
 WAPENSTILSTAND 

 VERLOF 
 MAANDAG 14/11, 15/11, 16/11, 17/11  Oudercontacten KS en LS 

 Info volgt nog via het ouderplatform 
 VRIJDAG 18 NOVEMBER  Quiz kinderen 

 ZATERDAG 19 NOVEMBER  Quiz ouders 

 ZONDAG 20 NOVEMBER  eerste groepsbijeenkomst van de 
 vormelingen van 9u30 tot 12u 

 inclusief gezinsviering 
 WOENSDAG 23 NOVEMBER  Schoolraad 20u 

 WOENSDAG 30 NOVEMBER  Pedagogische studiedag 

 GROOTOUDERSFEEST 

 Wat deed het deugd om onze grootouders nog eens goed te kunnen verwennen! 
 Zowel onze kleutertjes als onze leerlingen van de lagere school dansten erop los! 

 We zijn er zeker van dat alle grootouders ervan genoten hebben. 
 Dank je wel voor jullie enthousiasme en steun voor onze school! 



 Mijn grootouders 
 Zijn superhelden 

 Ze hebben vaak héél veel geduld 
 En zelfs wanneer we sip zijn, krijgen ze ons hartje gevuld 

 met zoentjes en een knuffel, lieve woorden en veel koeken. 
 En vaak wanneer we het eventjes niet meer weten, zijn 

 zij het die we zoeken! 

 Fijne grootouderdag aan alle grootouders! 

 MAANDAG 7 NOVEMBER, INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS 

 Op maandag 7 november verwelkomen we weer nieuwe kleuters op onze school. 
 Het is dan immers de eerste instapdag van dit schooljaar. De volgende datum om 
 opnieuw in te stappen is na de kerstvakantie op maandag 9 januari 2023. 

 MAANDAG 7 NOVEMBER, START FLUOACTIE 

 Wij willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd naar school 
 gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie ‘  Helm Op  Fluo Top  ’. Door veilig (met een 
 fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende en fluorescerende kledij) naar school te 
 komen, kunnen kinderen stickers sparen en prijzen winnen. 

 De actie start na de herfstvakantie, 7 november 2022, en loopt tot de 
 krokusvakantie, 17 februari 2023. Dat zijn de donkerste maanden van het schooljaar. 
 Op  7 november 2022  mogen alle kinderen  in fluo  naar  school komen. 

 Gevonden voorwerpen 

 Er liggen heel veel gevonden voorwerpen aan de inkompoort van de school. 
 Missen jullie iets?  Neem eens een kijkje.  Tegen de kerstvakantie wordt alles 
 opgeruimd en aan een goed doel geschonken. 

 Quiz 

 Noteer alvast 18 november!  Onze leerkrachten organiseren dan de Quiz voor onze 
 leerlingen van de bovenbouw!  Info volgt nog! 

 Hou je als ouder ook wel van een uitdaging!  Wees welkom op de Quiz met de 
 grote Q op zaterdag 19 november! 
 Inschrijven voor de quiz kan je doen in ploegen van maximaal 6 personen via de 
 volgende link:  https://forms.gle/ckjZaE9BA7Mup8oE9  .  Wees er wel tijdig bij, want 
 net als de vorige keren is het aantal inschrijvende ploegen beperkt tot 26 ploegen. 

https://forms.gle/ckjZaE9BA7Mup8oE9


 VERWENACTIE 

 Wij zorgen er ook dit jaar voor dat jullie elkaar "in de watten" kunnen leggen tijdens 
 de eindejaarsperiode en leuke cadeau’s kunnen uitdelen aan familie, vrienden of 
 als relatiegeschenken. We voorzien dit jaar een nieuw assortiment met nieuwe 
 zoetigheden en pakketten. 

 Ontdek het snel door een simpele klik:  https://forms.gle/VyqVtcSjR4yJzeEG6 

 Bestellen kan tot maandag 5/12. 

 Of scan deze code. 

 Alvast bedankt voor uw steun! 

 Bij vragen mag u ons altijd 

 contacteren via het onderstaande 

 mailadres. 

 verwenjezelfenelkaar@annuncia-ranst.be 

 Aanmelden en inschrijven 
 NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 
 DIGITAAL AANMELDEN  VOOR HET SCHOOLJAAR 2022-2023 

 Vanaf heden is digitaal aanmelden verplicht voor alle scholen op grondgebied Ranst. 

 We zullen daarbij het digitale systeem V-ICT-OR gebruiken. 

 Op onze website kan u ten tijde van aanmelden en inschrijven de capaciteit terugvinden. 
 We trachten deze zo goed mogelijk bij te houden. 

 Wij voorzien via de website, ten tijde van de aanmeldingen, een ‘knop’ waarop u zich kan 
 aanmelden. 

 Wie kan er inschrijven? 
 ●  Alle broers en zussen van het geboortejaar 2021 
 ●  Kinderen van personeel van het geboortejaar 2021 
 ●  Eventuele broers en zussen die momenteel nog op een andere school 

 ingeschreven zijn en waarvan u deze wenst in te schrijven op onze school. 
 ●  Nieuwe kinderen van het geboortejaar 2021 
 ●  Nieuwe kinderen van andere geboortejaren 

https://forms.gle/VyqVtcSjR4yJzeEG6


 Tijdspad: 

 Infoavond:  18/01/2023 
 Het aanmeldingssysteem V-ICT-OR wordt op dat moment toegelicht in ‘Den Boomgaard’ 
 om 19u30. 

 Aanmeldingsperiode:  28/02/2023 - 24/03/2023 
 Alle kinderen die een plekje wensen op onze school, dienen zich aan te melden binnen 
 deze periode. 

 OPENDEURDAG:  11/03/2023  VAN 10u TOT 12u30 
 U kan genieten van een rondleiding op onze school.  Wij kunnen u ondersteunen bij het 
 aanmelden die dag indien nodig.  Indien u niet over een computer beschikt kunnen wij u 
 verder helpen. 

 Bekendmaking van de resultaten:  21/04/2023 
 Bekendmaken van het resultaat van de aanmeldingsperiode.  U ontvangt, indien uw kind 
 gunstig gerangschikt is, een ticket om in te schrijven op onze school.  U kan vanaf 
 21/04/2023 telefonisch een afspraak maken om in te schrijven. 
 Let op:  Alle broers en zussen alsook kinderen van  personeel dienen GEEN afspraak te 
 maken.  U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft een bericht met 
 een link om in te schrijven.  Nadat u ingeschreven heeft ontvangt u een bevestiging. 

 Inschrijvingen:  24/04/2023 - 15/05/2023 
 Start inschrijvingen voor alle kinderen met een ticket voor onze school.  Inschrijvingen 
 gaan uitsluitend door op afspraak.  Zoals hierboven  aangegeven maakt u best 
 telefonisch een afspraak. 
 15/05/2023 is de laatste dag dat kinderen met een ticket kunnen inschrijven. 
 Let op:  Alle broers en zussen alsook kinderen van  personeel dienen GEEN afspraak te 
 maken.  U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft een bericht met 
 een link om in te schrijven.  Nadat u ingeschreven heeft ontvangt u een bevestiging. 

 Vrije periode:  Vanaf 23/05/2023 
 Start van de ‘vrije periode’ voor kinderen die niet aangemeld werden en/of aangemeld 
 maar geen plaats verworven. 

 Kleuters en leerlingen die reeds ingeschreven zijn  en aldus school lopen 
 op onze school hoeven niets te doen. 



 Afscheid juf Chris 

 Einde vorig schooljaar vierden we samen het pensioen van enkele collega’s 
 onder ons!  Zo ook juf Chris!  Chris ging nog een tijdje bij ons blijven.  Echter 

 is nu het moment aangebroken dat ze echt afscheid zal nemen van onze 
 school!  Bedankt juf Chris voor je jarenlange inzet!  Spring zeker nog eens 
 binnen voor een koffietje of een babbeltje!!  We zullen je oprecht missen! 

 Het ga je goed!! 

 FIJNE HERFSTVAKANTIE 

 Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer op!  Wij wensen 
 iedereen een hele fijne en deugddoende vakantie toe! 

 We verwachten iedereen 
 terug op school maandag 7 november 2022 

 Het schoolteam 

	Vriendelijke	groeten	van	het	schoolteam!	


