
  

 

 

BELANGRIJKE DATA … 
WOENSDAG 1 FEBRUARI Instap nieuwe kleutertjes 

WELKOM! 
ZONDAG 5 FEBRUARI 11u gezinsviering waarop de dopelingen 

van het vorige jaar verwacht worden 
ZONDAG 12 FEBRUARI tweede groepsbijeenkomst van de Eerste 

Communie van 9u30 tot 12u inclusief 
viering gericht op de Eerste Communie 
bij vragen: communie.ranst@gmail.com 

WOENSDAG 15 FEBRUARI CARNAVAL 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 
TEM ZONDAG 26 FEBRUARI 

KROKUSVAKANTIE 

MAANDAG 27 FEBRUARI Instap nieuwe kleutertjes 
WELKOM! 

 

 

 

 
   

WOENSDAG 1 en MAANDAG 27  FEBRUARI                                    
INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS 

Op woensdag 1 februari en maandag 27 februari (na Krokusvakantie) verwelkomen 
we weer nieuwe kleuters op onze school. De volgende datum om opnieuw in te 
stappen is na de paasvakantie op maandag 17 april 2023.   

 

 

 

 

 
   

 
 

 

Op woensdag 1 februari 2023 kondigde het schoolbestuur Koba Heli de fusie aan 
van Annuncia Millegem afdeling gelegen op de Herentalsebaan te Millegem met 
Annuncia Centrum afdeling gelegen in de Gasthuisstraat 19A   te Ranst.   

Dat betekent concreet dat de kinderen van het schooltje Millegem een plekje 
toegewezen krijgen in de centrumschool en de vestiging gelegen te Millegem 
vervolgens in het schooljaar 2024-2025 definitief de deuren zal sluiten. 

 

FEBRUARI 
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Hoge energieprijzen alsook hoogoplopende investeringen om de afdeling te 
vernieuwen gepaard gaande met een dalend aantal inschrijvingen in deze afdeling 
maakte dat het niet langer haalbaar was om de vestiging open te houden. 

De ouders van de kleuters die school lopen in de vestiging werden op woensdag 1 
februari op de hoogte gesteld via een infomoment.  Er zal gewerkt worden met een 
overgangsjaar waarbij er voor het komende schooljaar uitsluitend ingeschreven kan 
worden voor broers en zusjes van kinderen die reeds in de Millegem afdeling gaan.  
Op deze manier zal er in het schooljaar 2023-2024 overgegaan worden van 2 
klassen naar 1 klas.  Op deze manier zijn er alvast twee leeftijdsgroepen die  hun 
kleuterperiode nog kunnen afronden in Millegem.  De kleuters van 2,5 jaar en 3 jaar 
kunnen nadien rekenen op een plekje in de centrumschool indien zij dat wensen. 

Het schoolteam Annuncia neemt aldus met veel pijn in het hart afscheid van een 
schooltje waar kleinschaligheid en een huiselijke sfeer voorop stonden.  De missie 
en visie van de Millegem afdeling is steeds gelijklopend geweest met de Centrum 
afdeling.  Het pedagogische project echter lag anders gezien er in Millegem gewerkt 
werd in leefgroepen, omwille van het lagere leerlingenaantal en de centrumschool 
leeftijdsgroepen hanteert. 

 

 

 

 
 

  

NABEWAKING 

Mogen we erop wijzen dat de nabewaking enkel bedoeld is voor de kinderen die er 
écht nood aan hebben.  Het kan niet zijn dat de opvang gebruikt wordt als extra 
speeltijd of dat de kinderen zelf mogen kiezen of ze al dan niet in de nabewaking 
willen blijven.  Voor de kinderen zelf brengt het ook rust als zij na schooltijd 
onmiddellijk naar huis kunnen gaan om te ontspannen.   

Indien onze medewerkers vaststellen dat ouders zich niet aan deze afspraak houden 
zullen zij u hierop aanspreken en beleefd vragen om de nabewaking aldus niet te 
gebruiken als een extra speeltijd.   

De nabewaking loopt tot 18u en op woensdag is er opvang tot 13u. Mogen wij dan 
ook beleefd vragen om deze uren te respecteren.   

Indien je op woensdag langer opvang nodig hebt dan dien je in te schrijven via deze 
website https://www.ranst.be/bko.  Daar vind je ook alle info.   

Indien je onverwachts toch niet tijdig op school geraakt, kan je de nabewaking 
bereiken via deze nummers. Centrum  0484/98.33.75           Millegem 0484/97.32.73 

Hartelijk dank om deze informatie ter harte te nemen. 

 

 

 

https://www.ranst.be/bko


 

 

   

Mededeling VOORDEUR van de school 

 
Waarschijnlijk hebben jullie reeds gemerkt dat onze voordeur beschadigd is. 
Wij trachten dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. In tussentijd is het gedeelte 
met de brievenbus verankerd en kan deze niet meer geopend worden. 
 
Onze excuses voor het ongemak. 
Hartelijk dank voor jullie begrip. 

 

 

  

NIEUWS VANUIT ONS OUDERCOMITÉ 

Dit jaar start de zomer bij Annuncia op 24 maart! 

Dansschoenen klaar? Summerfesten maar!! 

Kaarten: www.summerfest.party 

 

 

 
 
   

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 

 

 

 

 

 

http://www.summerfest.party/


Tijdspad: 

 

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. 

 

Vriendelijke groeten van het schoolteam! 


