
BELANGRIJKE DATA …
WOENSDAG 1 MAART COMPLIMENTENDAG

ZATERDAG 4 MAART Vormelingendag in Lier

WOENSDAG 8 MAART PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
VRIJAF voor alle leerlingen

VRIJDAG 10 MAART Bednet pyamadag

ZATERDAG 11 MAART OPENDEURDAG van 10u tot 12u

ZONDAG 12 MAART

derde groepsbijeenkomst van de
vormelingen van 9u30 tot 12u inclusief

gezinsviering
bij vragen: communie.ranst@gmail.com

MAANDAG 13 MAART tem
DONDERDAG 16 MAART

OUDERCONTACTEN Lagere school
meer info via de klasleerkracht

ZONDAG 19 MAART ONTBIJTMANDEN
zie verder

VRIJDAG 24 MAART K1 en K2 daguitstap naar Jobland

SUMMERFEST
DINSDAG 28 MAART 20u VERGADERING OUDERCOMITÉ

WOENSDAG 29 MAART KIJKMOMENT 2,5-jarigen

DONDERDAG 30 MAART Laatste keer soep

VRIJDAG 31 MAART RAPPORT 3

ZATERDAG 1 APRIL
TEM ZONDAG 16 APRIL

PAASVAKANTIE

DIGITAAL AANMELDEN

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:

Aanmeldingsperiode: 28/02/2023 - 24/03/2023
Alle kinderen die een plekje wensen op onze school, dienen zich aan te melden binnen
deze periode.  Via deze link kan je aan melden: https://ranst.aanmelden.in/ ook op de
website van de school zal je via de aanmeldknop kunnen aanmelden.

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.

In de vestiging Millegem kunnen enkel broers en zussen nog aanmelden.

OPENDEURDAG: 11/03/2023  VAN 10u TOT 12u
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.

https://ranst.aanmelden.in/


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

ONTBIJTMANDEN

Beste ouders, grootouders en sympathisanten van het Annuncia-Instituut,

Het is weer zo ver!
Op zondag 19 maart 2023 organiseert het oudercomité van het Annuncia-Instituut,
voor de vijftiende keer een ontbijtmandenactie. U kan die dag de file bij de bakker
ontlopen door een overheerlijke ontbijtmand te bestellen. Onze manden zijn gevuld
met broodjes, koffiekoekjes, ontbijtgranen, fruit, broodbeleg, koffie, thee,
tussendoortjes, een cadeautje voor de kids,… en nog vele andere verrukkelijke
dingen.
U kan bestellen door hier te klikken. Graag het juiste bedrag storten op
rekeningnummer BE60 4079 0278 7170, met vermelding van naam & bestelde
ontbijtmand(en).
Bestellen kan tot en met dinsdag 7 maart 2023. Uw bestelling is bevestigd na
ontvangst van de betaling.
Alvast bedankt!
Het oudercomité

PYJAMADAG 10 MAART 2023

Vrijdag 10 maart organiseert ‘Bednet’ opnieuw een Nationale Pyjamadag. Die dag
steunen we met z'n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen
komen wegens langdurige ziekte. 
Eén dag houden we uit solidariteit onze pyjama aan.
Doen jullie ook mee? Kom dan op 10 maart 2023 in je pyjama naar school
om alle Bednetters te steunen!! We maken er samen een fijn pyjamafeestje
van!

CARNAVAL

Deze week vierden we carnaval!  Het was een GEK-voormiddagje!
Wij willen het oudercomité bedanken voor alle helpende handen bij het opwarmen
en uitdelen van de pannenkoeken!!!

https://forms.gle/V97UXaQeqirxgRUN8


Opfrissing: Afspraken verjaardagen

Als school vinden we het van groot belang dat jullie zoon/dochter op zijn/haar
verjaardag extra in de ‘bloemetjes gezet’ wordt.  We dachten met het schoolteam
na over hoe we het feestje op een fijne en min of meer gezondere en ecologische
manier kunnen organiseren.  We willen daarom jullie aandacht vragen voor de
volgende suggesties: 

- Trakteren is geen verplichting!  Indien u toch iets wil meegeven dan graag
een droge cake of fruit.  (geen snoep, chips, slagroomtaarten en frisdrank
ook cadeauzakjes gevuld met drank, snoep, speelgoed zijn niet toegestaan)

- We zijn een milieubewuste school en maken geen gebruik van
wegwerpbestek.  Er is voldoende bestek aanwezig op de school! 

- Indien u wenst een cadeautje aan te kopen, dan graag een ‘klas cadeau’ in
plaats van individuele cadeautjes.  Bespreek dit zeker met de leerkrachten. Zij
houden telkens een aantal tips of suggesties in het achterhoofd.  Uiteraard
bent u tot niets verplicht! 

- Indien u een verjaardagsfeestje organiseert, vragen wij om de uitnodigingen
buiten de schoolpoort uit te delen (voor de kleuters), dit om sociale en
emotionele problemen te voorkomen.  Voor de leerlingen van de LS kunnen
de uitnodigingen buiten de klas uitgedeeld worden. De GDPR wetgeving
verbiedt ons om adresgegevens door te geven. 

We merken op dat het moeilijk is om deze afspraken na te komen.  Met deze
opfrissing willen we aan alle ouders opnieuw vragen om deze afspraken ter harte te
nemen.

KROKUSVAKANTIE

Wij wensen iedereen
een hele fijne krokusvakantie toe!

Vriendelijke groeten van het schoolteam!


