
  

 

 

BELANGRIJKE DATA … 

MAANDAG 30 SEPTEMBER Facultatief verlof 

DINSDAG 1 OKTOBER Pedagogische studiedag=verlof 

VRIJDAG 4 OKTOBER 

WERELDDIERENDAG 

DAG VAN DE LEERKRACHT 

ROLLEBOLLE 3KK 

MA 7/10 – VR 11/10 5 en 6LS Zeeklassen 

DONDERDAG 17 OKTOBER  5LS Vaccins 

VRIJDAG 18 OKTOBER Dag van de Jeugdbeweging 

WOENSDAG 23 OKTOBER KS GROOTOUDERFEEST  

9.00u Boomgaard 

DONDERDAG 24 OKTOBER SCHOOLFOTOGRAAF 

VRIJDAG 25 OKTOBER HERFSTRAPPORT 

ZATERDAG 26 OKT t/m 3 NOV.  HERFSTVAKANTIE 

 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING vrijdag 18 oktober 2019 

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. 
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QUIZ MET DE GROTE Q 

Ben je klaar om je kennis te meten aan de hand van een meeslepende reeks 

vragen? Elk onderwerp komt aan bod: film en muziek, politiek en Hollywood, huis, 

tuin en keuken en nog enkele nieuwigheden die we nu nog even voor ons 

houden.  

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? 

Schrijf je dan snel in via: kwis.annuncia.ranst@gmail.com 

Zaterdag 30 november 2019 om 20u00 in het Annuncia-Instituut €18 inkom 

per ploeg, 

te betalen via rekeningnummer BE60 4079 0278 7170 met vermelding kwis 

ploegnaam en ploegkapitein - ploegjes van maximaal 6 personen! 

Wil je de beste plaats hebben ? Schrijf je als de bliksem in én betaal snel het 

inkomgeld. 

 

 

 

 
   

Kinderquiz 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

KINDERQUIZ   

VRIJDAG 29 NOVEMBER  2019 

Later volgen er nog briefjes om in te schrijven!! 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Mogen we beleefd vragen om alles goed te voorzien van naam.  Vergeet zeker en 

vast niet de kapstok met gevonden voorwerpen regelmatig te bekijken.  Het 

gebeurt dat kinderen per ongeluk een foutief kledingstuk mee naar huis nemen 

door bijvoorbeeld onoplettendheid. Mogen we vragen deze dan terug in te 

leveren op school.  Alvast bedankt! 
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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 dan de nodige documenten om in te vullen 

doorgestuurd.  Op die manier kan u dan de eerstvolgende schoolrekening per domiciliëring betalen. 

 

Meerdaagse uitstappen 

Na de meerdaagse uitstappen ontvangen alle kinderen standaard een fiche die je kan inleveren bij het 

ziekenfonds.  Op die manier kan u genieten van een stukje terugbetaling .  U hoeft dus geen 

formulieren van het ziekenfonds binnen te leveren. 

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

anders.  Die formulieren mag u wel inleveren.  Wij vullen ze graag voor u in! 

 

Vriendelijke groeten van het schoolteam! 
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