
BELANGRIJKE DATA …
DINSDAG 6 DECEMBER Bezoek van de Sint op school

DONDERDAG 8 DECEMBER Zwemmen 2LS

ZONDAG 11 DECEMBER eerste groepsbijeenkomst van de Eerste
Communie van 9u30 tot 12u

inclusief gezinsviering
bij vragen: communie.ranst@gmail.com

WOENSDAG 21 DECEMBER Kijkmoment 2,5 jarigen

DONDERDAG 22 DECEMBER Zwemmen 2LS

VRIJDAG 23 DECEMBER
Kersthappening

ZATERDAG 24 DECEMBER Knutselvoormiddag Gezinsbond

ZATERDAG 24 DECEMBER Sprokkelsprookjes (zie onderaan)
20u kerstavondviering in de kerk

ZATERDAG 24 DECEMBER tem
ZONDAG 8 JANUARI

KERSTVAKANTIE

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint...

Dinsdag 6  DECEMBER – Weet je wat?  Iedereen is braaf geweest dus....  Sinterklaas
en zijn zwarte pieten brengen dan een bezoek aan onze wijkschool in Millegem en
aan onze centrumschool.   Wie weet hebben ze wel cadeautjes bij?!

KERSTDRINK – Happy Jingle Bells
vrijdag 23 december 15u30

IEDEREEN WELKOM!

Op vrijdag 23 december om 15u30 wordt u vriendelijk uitgenodigd voor een
kerstdrink door ons oudercomité.



Nieuws vanuit het zwembad van Lier

Vanaf dit schooljaar gaan onze leerlingen zwemmen in het zwembad van Lier.  In
het verleden mochten we in het zwembad gratis zwemgerief uitlenen indien
leerlingen hun zwemgerief vergeten waren.  In het zwembad van Lier dienen we
daarvoor een halve euro te betalen.  Mogen we aldus vragen om zo goed mogelijk
de kalender te volgen en zoveel als mogelijk eigen zwemgerief te voorzien op de
zwemdagen.  Indien de leerling aldus geen zwemgerief bij heeft zullen we vanaf
heden een halve euro aanrekenen op de schoolfactuur.

DANK JE WEL!

Onze school krijgt heel veel hulp van vrijwilligers, mensen die met grote bereidheid
de school ondersteunen. Zo hebben we een prachtig oudercomité, leesvrijwilligers
die lezertjes mee ondersteunen, grootouders die mee komen spelen in de
kleuterklassen, ouders en grootouders die kinderen ergens naartoe brengen, onze
toezichters en klusjesmannen, poetsteam,... kortom teveel om op te noemen.
Hartelijk dank aan iedereen voor deze hulp!

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

https://forms.gle/VyqVtcSjR4yJzeEG6


VERLOREN VOORWERPEN

Aan de inkom van de school kan u de verloren voorwerpen terugvinden.  Heel
graag nog eens goed nakijken a.u.b!  Tijdens de vakantie wordt immers alles
opgeruimd.  Het gerief dat we dan nog overhouden en er nog goed uitziet schenken
we aan een goed doel.

Nieuws vanuit de Gezinsbond

Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

SprokkelSprookjes
ZATERDAG 24 DECEMBER 2022

Turnzaal Annuncia Instituut te Ranst

Aanvang 10.00-11.30u, welkom van 9.45u

Zij sprokkelen sprookjes en laten jou er -in een nieuw jasje- van genieten.

Zij laten de poëzie in sages schitteren, stoffen minder gekend werk af en poetsen
bekende verhalen op. Sprookjes, volksverhalen, sagen, een vleugje

literatuurgeschiedenis… voor alle leeftijden.

Gebracht met livemuziek

Toegang:  5 € voor leden Gezinsbond  en 7 € voor alle anderen

Organisatie: Gezinsbond – Ranst

Reserveren greet.swaegers@skynet.be of telefonisch op 0497/21.60.58



ADVENT

Zondag 27 november start de advent.

Op onze school steken we samen met de kinderen elke week een kaarsje aan bij de
adventskrans om ons op deze manier voor te bereiden op Kerstmis. We werken
met de ganse school rond het solidariteitsproject bij de campagne van Welzijnszorg.

Onze wereld digitaliseert razendsnel. Pakken we samen de digitale uitsluiting
aan?

Loop jij soms verloren in het digitale doolhof? Het overkomt ons allemaal
weleens. Maar de impact van digitalisering op het leven van mensen in een
armoedesituatie kan enorm zijn. Kom jij mee op voor een samenleving die

iedereen betrekt? Digitaal actief of niet, we laten niemand achter! Dat vraagt
een inspanning van ons allemaal. Heb jij samen met ons aandacht voor

digitale uitsluiting in onze eigen omgeving? Voer jij mee actie voor gelijkheid?
Steun jij onze projecten die digitale kansen creëren én voor alternatieven

zorgen? Dankjewel! Samen tegen digitale uitsluiting, samen tegen armoede.

Aanmelden en inschrijven
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
DIGITAAL AANMELDEN  VOOR HET SCHOOLJAAR 2023-2024

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



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.



LEUK NIEUWS VAN YOGA-JUF



Nog meer nieuws van onze yoga juf…

Kinderyoga:
Kom kennis maken met kinderyoga tijdens een 5-delige reeks!
Elke reeks zal telkens voorafgegaan worden door een proefles.
De lessen zullen doorgaan op donderdag tijdens de middag van 12.30u – 13.15u.
Deze les zal
doorgaan op school. U hoeft zich als ouder dus niet extra te verplaatsen.

Voor onze kleuters

23/03 proefles kleuters
20/04 les 1
04/05 les 2
25/05 les 3
08/06 les 4
22/06 les 5

Voor onze lagere school
16/03 proefles Lagere school
30/03 les 1
27/04 les 2
11/05 les 3
01/06 les 4
15/06 les 5

Elke les bestaat uit:
- Start: Kort gesprekje als uitlaatklep.
- Opwarming: alle spieren los
- Themaverhaal: hierin integreren we bewegingen uit de yoga op een speelse
manier. Zo
leren kinderen de mogelijkheden van hun lichaam kennen en omgaan met hun
lichaam. En
zo hoeft yoga dus helemaal niet zweverig te zijn.
- De rode draad doorheen de lessen is het vinden van rust afgestemd op de
samenstelling van
de groep. Samen gaan we ontdekken wat voor elk kind werkt. Naast het bewegen,
zetten we
dus ook in op spel, muziek, geuren, massage bij elkaar, mandala’s kleuren, etc. …
Kortom, we
proberen verschillende vormen uit zodat kinderen kunnen gaan aanvoelen wat bij
hen past.
- Aan het einde van de les sluiten we nog even de ogen en leren we ademen.
Het is essentieel dat het kind zélf er voor open staat om deel te nemen. Bekijk en
bespreek het best
even samen met je kind want elk kind verwerkt prikkels op een eigen manier.
De lessen zijn in de eerste plaats bedoeld voor kinderen die op school even het
hoofd willen leeg
maken door zachte bewegingen, rustige muziek en ademhalingsoefeningen.



Voor de inschrijving vragen we om te bevestigen aan annelies.hiel@hotmail.com dat
uw kleuter zal
deelnemen aan de volledige 5-delige reeks. Vervolgens vragen we om het verdere
lesgeld (35 euro)
over te schrijven vòòr de eerste effectieve les op rekeningnr: BE61 7360 1069 4417
met vermelding
van de school en de naam van uw kleuter. Pas dan is de inschrijving definitief.
Ps. Wil je graag enkele foto’s bekijken van lessen, surf dan zeker eens naar het
yoga-gedeelte:
https://www.instagram.com/my.little.pancake/
https://www.facebook.com/My-little-pancake-102687331478455
Tot dan,
Juf Annelies
Doula – Kindercoach – yogadocent

Soep

Aan de start van het schooljaar konden onze leerlingen van de lagere school
inschrijven om soep te drinken vanaf na de herfstvakantie.  De inschrijvingsperiode
om soep te verkrijgen op school is ondertussen reeds enige tijd voorbij.  Vanaf
heden is het niet meer mogelijk om nog soep te bestellen.
Alvast bedankt.

Nieuws vanuit de gemeente

In bijlage kan u nog info terugvinden vanuit onze gemeente Ranst!

FIJNE FEESTDAGEN, op naar een mooi en hartverwarmend 2023!

Vriendelijke groeten van het schoolteam!


