
  

 

 

BELANGRIJKE DATA … 

MAANDAG 5 OKTOBER Dag van de leerkracht 

Start soep voor lagere school 

DINSDAG 6 OKTOBER                   Schoolfotograaf 

DINSDAG 13 OKTOBER Medisch schooltoezicht 6LS 

WOENSDAG 14 OKTOBER Pedagogische studiedag = verlof 

WOENSDAG 21 OKTOBER Kijkmoment voor nieuwe instappers 

die instappen na de herfstvakantie(op 

afspraak) 

VRIJDAG 23 OKTOBER Dag van de jeugdbeweging 

MAANDAG 26 OKTOBER Inschrijven oudercontact LS 20u 

DONDERDAG 29 OKTOBER  Herfstrapport 1 

VRIJDAG 30 OKTOBER Bosspel 

ZATERDAG 31 OKT t/m 8 NOV.  HERFSTVAKANTIE 

 

 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING vrijdag 23 oktober 2020 
 

Wie graag wil mag die dag zijn uniform/speelkledij van 

de jeugdbeweging aantrekken!! 

 

Sponsors gezocht 

Op regelmatige basis zijn we op zoek naar sponsors voor allerlei activiteiten. Wie in de gelegenheid 

zou zijn om de school op één of andere manier te sponsoren kan steeds contact opnemen met de 

directie. (nancy.pauwels@annuncia-ranst.be) 
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Kinderquiz en Quiz voor volwassenen 

Jammer maar helaas zien we ons genoodzaakt om de quiz voor de volwassenen 

en de kinderquiz te annuleren gezien de huidige omstandigheden.  Hopelijk 

kunnen we volgend schooljaar de draad weer opnemen!! 
 

 

 

 

 
   

Grootouderfeest 

Ook het grootouderfeest moesten we helaas annuleren maar niet getreurd….wij 

zorgen voor een fijne verrassing voor alle oma’s, opa’s, moekes, vakes, bomma’s 

en bompa’s!!! 

 

 

Nieuws vanuit de BiB 

Ben je 4 -17 jaar oud en zoek je nieuw leesvoer? 

Dan zijn we op zoek naar jou!! 

Schrijf je in voor de Kinder- en Jeugdjury!! 

Lees de 8 boeken en kies samen met ons de winnaar! 

 

 

 

 
   

Betalen per domiciliëring 

Indien u wenst om per domiciliëring te betalen kan u een mailtje sturen naar 

boekhouding@annuncia-ranst.be. U krijgt dan de nodige documenten om in te 

vullen doorgestuurd.  Op die manier kan u de eerstvolgende schoolrekening per 

domiciliëring betalen. 

 

 

 

 
   

Daguitstappen 

Er zijn ziekenfondsen die terugbetaling bieden bij daguitstappen.  Dit is voor elk 

ziekenfonds anders.  Die formulieren mag u inleveren telkens na de daguitstap.  

Wij vullen ze graag voor u in! 

 

Vriendelijke groeten van het schoolteam! 
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