
  

 

 

WELKOM 

Beste ouder(s), 

 

Van harte welkom aan iedereen!!! 

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie vliegen we samen het nieuwe 

schooljaar in!  

Al onze leerkrachten, de onderhoudsmedewerkers, het klusjesteam zorgden er 

tijdens de vakantie voor dat onze school er opnieuw schoon en fris bij staat.   

Zoals vorig schooljaar beloofd maakten we werk van een nieuwe ‘stille ruimte’.  

We kregen de toestemming van het parochieteam om het ‘koertje’ van het 

parochiehuis mee in gebruik te nemen. In de stille ruimte kunnen er rustige 

activiteiten doorgaan zoals een praatje doen, een gezelschapsspelletje spelen, 

een boek lezen,…   

Op onze kleuterweide werd de heuvel verhoogd en een tunnel aangelegd.  

Binnenkort wordt deze heuvel nog voorzien van een glijbaan. 

Er zijn nieuwe wasstraten aangekocht.  Op deze manier kunnen we onze 

handen fris en schoon houden de hele dag door! 

Onze bewegingshoek ‘De lenige kat’ is ook helemaal klaar!   

We hebben ons dus zeker niet verveeld tijdens de vakantie!!  Bedankt aan alle 

leerkrachten, het onderhoudsteam en het klusjesteam voor al dat harde werk! 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA …(zie ook kalender in bijlage) 

DINSDAG 1 SEPTEMBER Hervatting van de lessen 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER Uitgesteld Vormsel 

ZONDAG 13 SEPTEMBER Uitgestelde 1e Communie 

VRIJDAG 18 SEPTEMBER Strapdag 

DONDERDAG 24 SEPTEMBER Oudercomité 20u 

MAANDAG 28 SEPTEMBER Facultatief verlof 

WOENSDAG 28 OKTOBER Grootouderfeest afgelast 

 

September 

2020 
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NAAMTEKENEN a.u.b. 

Elk schooljaar opnieuw blijven er op school veel verloren voorwerpen achter. 

We doen ons uiterste best om alle spullen weer aan de juiste eigenaar te 

bezorgen, maar dit is een onmogelijke klus omdat we merken dat er heel veel 

spulletjes niet getekend zijn.  

Daarom vragen we een extra inspanning bij het begin van het schooljaar om 

alles te tekenen en uw kind(eren) aan te sporen om zorg te dragen voor 

persoonlijke spullen. 

 

 

Nieuwe regeling speeltijden 

We dachten na over een nieuwe regeling betreffende onze speeltijden met als 

doel het welbevinden van onze leerlingen te verhogen.  We brengen jullie 

graag op de hoogte van deze aanpassing.  We kwamen tot de volgende 

regeling: 

• Voormiddagspeeltijd: 

Lagere school: 10.20u tot 10.35u: 

- 1e en 2e leerjaar spelen apart op de kleuterweide  

- 3e leerjaar speelt aan de ecoklassen 

- 4e, 5e en 6e leerjaar spelen op de grote speelplaats 

Kleuterschool: 10u40 tot 10u55: 

- Kleuters spelen zoals gewoonlijk op de kleuterweide 

1 kleuterklas speelt met materiaal van het ‘Roezemoezeke’ aan de 

ecoklassen. 

 Middagspeeltijd 

Kleuterschool en lagere school: 12u30-13u30 

- Kleuters spelen op de kleuterweide 

- Lagere school speelt in een beurtrol afwisselend aan de ecoklassen 

en op de grote speelplaats. 

 Namiddagspeeltijd 

Lagere school ( 1e, 2e en 3e lj) : 14.20u tot 14.40u 

- 1e, 2e en 3e  leerjaar spelen op de grote speelplaats 

 Lagere school ( 4e, 5e en 6e lj ) en kleuterschool: 15.10u tot 15.30u 

- Kleuterschool speelt op de kleuterweide  

1 kleuterklas klas speelt met materiaal van het ‘Roezemoezeke’ aan 

de ecoklassen. 

- 4e, 5e en 6e leerjaar spelen op de grote speelplaats 

Op deze manier hebben onze kinderen meer speelruimte en kunnen ze 

bovendien intenser genieten van het aanbod op onze speelplaats.  

http://middenschoolweb.sint-rembert.be/sites/default/files/gevonden-en-verloren-voorwerpen.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

WATER DRINKEN 

Kinderen hebben van nature een voorkeur voor zoete smaken. Ze drinken 

daardoor nog te vaak frisdrank, fruitsap en gesuikerde melkdranken in plaats 

van water.  

Op school geven we alvast het goede voorbeeld door water als 

vanzelfsprekende dorstlesser te promoten.  

Bovendien vermijden we zo een berg drankverpakkingen en profiteren de 

leerlingen van de voordelen van kraantjeswater; het is gezond, 

milieuvriendelijk en goedkoop!  

Het kraantjeswater wordt bovendien twee keer per jaar gekeurd door Pidpa. 

We maken er een gewoonte van om op vaste momenten (tijdens de speeltijd, 

de middagpauze, na de turnles, …) samen een beker water te drinken. Zo 

leren leerlingen kraantjeswater waarderen en leren ze de keuze maken om 

water te drinken in plaats van andere (fris)dranken. 

 

Juf Simonne op pensioen…. 

Na héél wat jaren werken op het Annuncia Instituut gaat juf Simonne, van het 

eerste kleuterklasje, met pensioen!  Via deze weg willen wij haar bedanken 

voor de vele mooie jaren van inzet, enthousiasme en werklust.   

Geniet ervan, juf Simonne!!! 

….en vergeet niet om af en toe eens binnen te springen…….. 

 

 

 

   

COMMUNICATIE 

Op onze school vinden wij een nauwe samenwerking tussen ouders en school 

erg belangrijk. 

Mocht u zich tijdens het schooljaar zorgen maken over uw kind, twijfel dan 

niet om hierover duidelijk en open met de school te communiceren. We willen 

u vragen om in eerste instantie contact op te nemen met de klasjuf, maar 

ook de directie en de zorgjuffen zijn steeds te bereiken. Blijf niet lopen met 

zorgen i.v.m. de school… 

U bent steeds welkom! 

 Gezien de omstandigheden maakt u best eerst een afspraak. 
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 VEILIGHEID 
 

Mogen we bij aanvang van het nieuwe schooljaar vragen om bij het afzetten 

en ophalen van de kinderen de verkeersregels omtrent reglementair parkeren 

en veiligheid voor al onze kinderen, in acht te nemen.  Wij zorgen ervoor dat 

de kinderen veilig kunnen oversteken met dank aan juf Martine en juf Greet 

die alle ochtenden klaar staan om de kinderen veilig te laten oversteken.  Het 

zou fijn zijn om het werk van deze dames te vergemakkelijken door geen 

gevaarlijke situaties te creëren en het nodige geduld op te brengen wanneer 

kinderen oversteken.  Wij begrijpen maar al te goed dat niet iedereen in de 

gelegenheid is om per fiets of te voet naar school te komen.  De auto even 

parkeren in één van de aanpalende straten en een klein stukje te voet komen 

zou de drukte om en rond de schoolpoort kunnen verminderen. Door echt 

samen te werken komen we samen al een héél eind verder!  Dankjewel 

daarvoor!   

We nemen ook de poort aan de Doggenhoutstraat in gebruik.  Mogen wij 

vragen om ook daar de nodige veiligheidsregels in acht te nemen en 

uitsluitend te parkeren daar waar het toegestaan is. 

 

 

 

 

 
   

Wat is nieuw dit schooljaar? 

Het aangepaste schoolreglement kan u terugvinden op de website van onze 

school. Hieronder vatten we één belangrijke wijziging samen: 

 

 Leerplicht voor kleuters: Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de 

leerplicht in het kleuteronderwijs, voor leerlingen die vijf jaar worden 

vóór 1 januari van het schooljaar. Daartoe moeten de kinderen 290 

halve dagen daadwerkelijk aanwezig zijn. De directeur kan beslissen of 

een afwezigheid van een vijfjarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd 

wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan 

telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 

Elke afwezigheid dient dan ook gewettigd te worden (naar analogie 

van kinderen in de lagere school). We verwijzen hiervoor naar het 

schoolreglement 

 



 

 

 

 
 
 

VRIJDAG 18 september STRAPDAG 

Vrijdag 18 september is het  ‘STRAPDAG’.  Onze school doet mee aan de 

jaarlijkse STRAPDAG van Octopusplan. Duizenden kinderen, leerkrachten, 

ouders en grootouders uit meer dan duizend Vlaamse basisscholen stappen 

of trappen naar school. Onze school wil met deze campagne aandacht 

vragen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en wil kinderen en 

ouders stimuleren om wat vaker te voet of met de fiets naar school te 

komen. Zich duurzaam verplaatsen zorgt voor meer veiligheid op de 

schoolroutes en aan de schoolpoort. Strappen is bovendien goed voor het 

milieu, voor de gezondheid en de zelfontplooiing van jezelf en je kind. 

 

 Reebokje 

Er wordt er vanuit de gemeente ook buitenschoolse kinderopvang (BKO) 

aangeboden. Op woensdagnamiddag gaat deze opvang door in de 

gemeenteschool. De opvang start aansluitend na het eindigen van de lessen 

en duurt tot 18u.  

Opgelet: U dient zich in te schrijven. Voor meer informatie raadpleeg de 

website van de gemeente Ranst. : https://reservaties.ranst.be 

Ook in de korte vakanties (herfst en krokus), pedagogische en facultatieve 

verlofdagen zal de BKO opvang bieden aan alle schoolgaande kinderen 

tussen 2,5 – 12 jaar. Ook hiervoor dient vooraf ingeschreven te worden. 

Voor de paas -en zomervakantie voorziet de gemeente speelpleinwerking.  U 

dient hier eveneens vooraf in te schrijven. Voor meer informatie raadpleeg 

eveneens de website van de gemeente Ranst. : https://reservaties.ranst.be 

 

 

 

NIEUWS VANUIT HET OUDERCOMITE 

Alle data van de oudercomitévergaderingen kan u terugvinden op de 

website en het ouderplatform van onze school. Ik zet ze hierbij nog even op 

een rijtje: 24/09 - 19/11 – 26/01 – 04/03 – 27/04 – 10/06!! 

Wie zijn we?  Wat doen we?  Wat drijft ons?? 

 Op donderdag 24  september 2020 om 20u gaat de eerste vergadering 

door!!  Wie graag wil meeluisteren stuurt een mailtje naar 

oudercomite.annuncia.ranst@gmail.com 

https://reservaties.ranst.be/
https://reservaties.ranst.be/
mailto:oudercomite.annuncia.ranst@gmail.com


 

 

 

   

 

Wij wensen iedereen een super-geweldig-fantastisch-

formidabel schooljaar toe!!! 

SCHOOLTEAM ANNUNCIA!! 

 
 


