
  

 

 

BELANGRIJKE DATA … 

ZATERDAG 31 OKT t/m 11 NOV. Herfstvakantie 

Opgelet! 

MAANDAG 9,10 en 11 NOVEMBER Oudercontacten LS Digitaal 

DONDERDAG 12 NOVEMBER 

Eerste schooldag NA de herfstvakantie 

Nieuwe instappertjes         

Herfstrapport 3A 

MAANDAG 16 NOVEMBER Inschrijven oudercontacten KS 

DINSDAG 17 NOVEMBER Boekenbeurs ‘Pardoes’ 

Uitgesteld 

DONDERDAG 19 NOVEMBER Oudercomité 20u 

MAANDAG 23,24,25,26 NOV. Oudercontacten KS digitaal 

VRIJDAG 27 en ZATERDAG 28 

NOVEMBER 

 Quiz ouders en kinderen 

Afgelast 

 

 

 

GROOTOUDERSFEEST 

Wegens COVID 19 konden we ons jaarlijks grootouderfeest niet 

laten doorgaan.  Ondertussen ontvingen alle grootouders een 

fijne verrassing!  Ook vanuit het schoolteam willen wij alle 

grootouders een hart onder de riem steken in deze vervelende 

periode!  Speciaal voor alle grootouders nog dit mooie tekstje: 

Mijn grootouders 

Zijn superhelden 

Ze hebben vaak héél veel geduld 

En zelfs wanneer we sip zijn krijgen ze ons hartje gevuld  

met zoentjes en een knuffel, lieve woorden en veel koeken. 

En vaak wanneer we het eventjes niet meer weten, zijn 

 zij het die we zoeken! 

 

Fijne grootouderdag aan alle grootouders! 

 

 

 

NOVEMBER 

2020 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHuo6i55McCFUtYFAodUZED8g&url=http://www.sintjozefbasisschool.nl/pg-25951-7-61351/pagina/groep_1-2a_belangrijke_data.html&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNGHQvOhRKl_4EvzI8HKi0pghS8qLg&ust=1441698935112932


 

 

 

 
 

  

Covid 19 Een woordje van dank… 

We gaan momenteel door een zeer moeilijke periode.  Corona komt dichtbij, sterker 

nog, we worden als school niet gespaard.  De voorbije periode was er één van héél 

veel testen met gelukkig veel negatieve resultaten maar af en toe ook positieve 

resultaten.  Zoals eerder reeds aangegeven merken we op dat de meeste 

besmettingen van buitenaf de school binnendringen.  Tot op vandaag hebben we 

binnen onze school nog geen clusterbesmettingen gehad.(=2 of meerdere 

besmettingen die aan elkaar gelinkt zijn).  De komende, verlengde herfstvakantie 

zorgt er hopelijk voor dat het virus opnieuw een beetje onder controle geraakt.  We 

merken op dat de maatregelen die we nemen werken.  En net daarvoor zou ik 

iedereen willen bedanken.   

Ik dank al onze leerkrachten om dagelijks in te zetten op het veelvuldig wassen van 

handen, het consequent dragen van mondmaskers, het schakelen naar 

afstandsonderwijs indien nodig, enthousiast te blijven en er alle dagen te staan voor 

al onze leerlingen. 

Ik dank alle ouders om de maatregelen die we nemen bij het op- en afhalen van de 

kinderen en het dragen van mondmaskers, het ontsmetten van handen,… te 

respecteren.  Het feit dat we opmerken dat jullie begrip opbrengen voor de 

organisatie die er jammer genoeg anders uitziet dan anders doet ons enorm veel 

deugd.   

Ik dank onze kinderen die zich eveneens houden aan alle afspraken die we moeten 

maken. 

Ik dank bovendien het onderhoudspersoneel, alle vrijwilligers en het secretariaat!  Ze 

zijn onmisbaar voor onze school. 

Ik dank eveneens alle vrijwilligers die meewerken in onze voor- en nabewaking en de 

middagtoezichten.  Van hen wordt immers een grote flexibiliteit verwacht! 

Allemaal samen zorgen we ervoor dat we door deze coronacrisis heen 

geraken!! 

Samen sterk!! 

 

 

 

 
   

DONDERDAG 12 NOVEMBER, INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS 

Op donderdag 12 november verwelkomen we weer nieuwe kleuters op onze school. 

Het is dan immers de eerste instapdag van dit schooljaar. De volgende datum om 

opnieuw in te stappen is na de kerstvakantie op maandag 4 januari 2021.                 

http://www.google.be/imgres?q=instapdag+eendjes&hl=nl&gbv=2&biw=1280&bih=495&tbm=isch&tbnid=d-P3cupT7jqF-M:&imgrefurl=http://www.bloggen.be/kleuternieuws/archief.php?ID=252115&docid=2goDoqpqLVBfkM&imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/1423/dyn004_original_479_472_gif_2604217_5374e923a85d8503af4406124f0069c8.gif&w=479&h=472&ei=qbNyT_PSFIKXOtTOhcwO&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=117853373248869393703&page=2&tbnh=139&tbnw=142&start=12&ndsp=17&ved=1t:429,r:14,s:12&tx=82&ty=68


 

 

 

Verwen jezelf en elkaar 

Heel graag brengen we jullie ook via deze weg nog even op de hoogte 

van onze steunactie!  

Verwen jezelf en elkaar – actie! 

 

Op dit moment is de coronacrisis nog volop aan de gang en is vorig 

schooljaar ons schoolfeest helaas niet kunnen doorgaan. 

Hierdoor is het schoolteam en het oudercomité samen op zoek gegaan 

naar een leuk alternatief om onze schoolwerking een extra financieel 

steuntje in de rug te geven. 

Stilaan komen de feestdagen weer in zicht en dachten wij dat het fijn 

zou zijn om jullie lekkere wijntjes (in samenwerking met Alphabet-

Events) en verwenpakketten (in samenwerking met het Bijenhuis en 

Notelteirs pomdamoor) aan te bieden. 

We willen jullie met onze ‘verwen jezelf en elkaar’-actie een warm hart 

onder de riem steken. 

 

Alvast bedankt voor uw steun. 

Het schoolteam & het oudercomité 

 

Vergeet zeker niet om een kijkje te nemen op de website van onze 

school www.annuncia-ranst.be 

 

 

 

 
   

Dancingteam Annuncia 

Na de vakantie schakelen we over naar ‘code oranje’.  Dat betekent 

jammer genoeg dat het dancing team niet kan doorgaan tussen de 

herfst- en kerstvakantie.  Wij hopen dat we na de kerstvakantie de 

draad terug kunnen opnemen.  De 4 beurten die de kinderen nu zullen 

missen worden ingehaald na de kerstvakantie. U wordt later nog op de 

hoogte gebracht van de juiste data. 

Indien code oranje langer zou aanhouden en we opmerken dat inhalen 

niet meer mogelijk is dan betalen we uiteraard de gemiste lessen 

terug. 

http://www.annuncia-ranst.be/


 

 

 

 
   

FIJNE HERFSTVAKANTIE 

Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer op!  Wij 

wensen iedereen een hele fijne en deugddoende vakantie toe!  

Vergeet niet dat deze langer duurt dan anders! 

We verwachten iedereen  

terug op school donderdag 12 november 2020 

Het schoolteam 

 

 

 

 

 
   

Eerste Communie en Vormsel 

Inschrijvingen voor de Eerste Communie en het Vormsel kan nog tot en met 20 

november!  


