
BELANGRIJKE DATA …

ZA 24/12 TOT EN MET ZO 8/01 Kerstvakantie
MAANDAG 9 JANUARI Instapmoment nieuwe kleuters

DINSDAG 10 JANUARI 19u Infoavond op school:

Structuur secundair  onderwijs 5-6

WOENSDAG 11 JANUARI Winterwandeling kleuterschool Millegem 17u

ZONDAG 15 JANUARI tweede groepsbijeenkomst van de vormelingen van
9u30 tot 12u inclusief gezinsviering

bij vragen: communie.ranst@gmail.com

WOENSDAG 18 JANUARI
19u30 Infoavond rond de inschrijvingen

Digitaal aanmelden
Den Boomgaard Broechem

DONDERDAG 19 JANUARI Zwemmen

DINSDAG 24 JANUARI Infoavond
Onze kinderen en social media

WOENSDAG 25 JANUARI Kijkmoment voor de jongste kleutertjes

DONDERDAG 26 JANUARI Oudercafé 20u

VRIJDAG 27 JANUARI Rapport

MAANDAG 30 JANUARI FACULTATIEVE VERLOFDAG

MAANDAG 9 JANUARI INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS

Op maandag 9 januari verwelkomen we weer enkele nieuwe kleuters op onze
school.   Het is dan immers de tweede instapdag van dit schooljaar. De volgende
datum om opnieuw in te stappen is woensdag 1 februari 2023.

DINSDAG 10 JANUARI Infoavond
Structuur secundair onderwijs

De ouders van de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar worden vriendelijk
uitgenodigd op de infoavond rond de structuur van het secundair onderwijs.  Deze
avond gaat door in de personeelskamer en start om 19u. Inschrijven kan via
Gimme.



Infoavond Onze kinderen en social media

Lezing door Herman Maes (Thomas More en Uhasselt)

Zie affiche in bijlage!

Wanneer? Dinsdag 24 januari van 20u tot 22u

Waar? Turnzaal van Annuncia (u komt binnen via de Gasthuisstraat)

Inhoud?

● Wat weet jij over Twitch, Discord, Tik TOk,...
● Vanaf welke leeftijd mag mijn kind een account aanmaken?

● Wat is er gevaarlijk aan advertenties op YouTube, Instagram en Tiktok?
● Hoe leer je je kind slim omgaan met social media?

● Wat kan je als ouder doen bij cyberpesten?

Inschrijven? Scan de QR-code:

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.
Inschrijven kan via deze link: https://www.ranst.be/aanmeldingssysteem18jan2023

Aanmeldingsperiode: 28/02/2023 - 24/03/2023
Alle kinderen die een plekje wensen op onze school, dienen zich aan te melden binnen
deze periode.
LET OP: Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan(GJ 2017) dienen zich NIET opnieuw
aan te melden.  Voor alle kinderen van de 3e kleuterklas is er plek voorzien in het eerste
leerjaar.

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.

https://www.ranst.be/aanmeldingssysteem18jan2023


Wij zijn goed bezig!

Proficiat! Onze school is laureaat geworden van de actie “Sport beweegt je school 2.1”
schooljaar 2021-2022.

Verloren voorwerpen en naamtekenen aub

In de komende koude wintermaanden kunnen we handschoenen, sjaal en muts
goed gebruiken. Bijna dagelijks melden kinderen dat ze hun handschoenen of muts
ergens verloren zijn.  Een oproep: Voorzie alles tijdig van naam, zodat we de
gevonden voorwerpen aan de juiste kleuter of leerling terug kunnen bezorgen. We
willen ook een oproep doen om alle brooddozen, koekendozen, zwemgerief,
turngerief, kledij,…te tekenen met de naam van uw kind. Kom zeker ook regelmatig
een kijkje nemen in de kast naast de inkomhal waar we alle gevonden spullen
bewaren.!

Winterwandeling Millegem

Wi� wense� julli� fijn� e� sfeervoll� feestdage�!

O� naa� ee� moo� 2023!



Vriendelijke groeten van het schoolteam!


