
  

 

 

 

BELANGRIJKE DATA in DECEMBER 

DINSDAG 1 DECEMBER Start advent 

WOENSDAG 2 DECEMBER Schoolraad geannuleerd 

VRIJDAG 4 DECEMBER Sint en Piet 

ZA 19/12 TOT EN MET ZO 3/01 Kerstvakantie 

 MAANDAG 4 JANUARI Terug school en instap nieuwe kleuters 

 

 

 

 

Hij komt, hij komt... (toch) 

Goed nieuws! De burgemeester heeft bericht gekregen van de Sint dat hij en zijn 

helpers, ondanks corona, vanuit Spanje naar Ranst komen. 

Op zaterdag 28 november 2020 rijdt hij door de straten van de 4 deelgemeenten 

om te kijken waar de brave kindjes wonen.  

Natuurlijk moet dit allemaal veilig gebeuren en blijven de Sint en zijn Pieten het liefst 

in hun eigen bubbel. We moeten er samen voor zorgen dat de Sint op zijn feestdag 

niet ziek zal zijn. 

Geen nood, het gemeentebestuur heeft een mooi voertuig kunnen regelen waar de 

Sint en zijn helpers in kunnen plaatsnemen en rondrijden om zo de kinderen in Ranst 

te begroeten. 

Om de komst van de Sint in jouw straat aan te kondigen, zal er een radiowagen 

voorop rijden. Hoor je het gehinnik van het paard van Sinterklaas of de toeter van de 

stoomboot? Kom dan snel kijken, want even later rijdt de Sint voorbij in een heuse 

Parijse stadsbus. 

Door corona mogen de Sint en zijn Pieten niets uitdelen, maar zingen en wuiven 

vanop het voetpad of vanachter het raam mag natuurlijk altijd! De ouders zorgen 

voor de veilige afstand.  

Hang jij ook een mooie tekening aan je raam om de Sint te verwelkomen? 

De juiste reisroute van de Sint vind je vanaf woensdag 25 november op de webstek 

van de gemeente ranst. 

https://www.ranst.be/sinterklaashijkomt 

Op vrijdag 4 december zullen Sint en Piet dan ook een bezoekje brengen aan onze 

school.  Uiteraard zal het bezoek er iets anders uitzien dan gewoonlijk gezien de 

omstandigheden.  Dat vinden we allemaal niet zo erg, we zijn SUPERBLIJ dat we de 

Sint en zijn pieten toch mogen verwelkomen op onze school!!! Het belooft een 

spannende en leuke dag te worden!! 
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FLUOHESJE DRAGEN IS VERPLICHT 

Wanneer uw kind ’s morgens naar de school komt, is het vaak nog donker! We zien 

dat héél veel kinderen onze vraag naar het dragen van een fluohesje goed opvolgen 

en dit kunnen we als school alleen maar aanmoedigen!  

Het dragen van een fietshelm willen wij ook warm aanbevelen! 

 

 

Soep op jouw stoep ! 

adventsactie  Parochie St Pancratius – Ranst 

 
Ranst - Soepverkoop  

 

Zondag 13 december 

Samen mensen in armoede helpen!  
 

Bestellen (voor 6/12): soep.op.jouw.stoep@gmail.com  

0485 41 53 23 (na 14u)  

Prijs : vrije bijdrage tvv Welzijnszorg  

Afhalen : tussen 11.00u en 14.00u aan de kerk  
(thuislevering binnen Ranst mogelijk)  

Organisatie : Parochie Ranst ism Chiro Toreke  
 

 
 

 

 

 



KERSTDRINK geannuleerd  
Normaal gezien sluiten we het eerste trimester samen af met een gezellige kerstdrink.  Corona 

strooit  echter opnieuw roet in het eten.  Om die redenen kan onze kerstdrink dan ook niet 

doorgaan.  Het is wat het is, niet getreurd, volgend schooljaar maken we er een dubbel-leuke 

editie van! 

 
 

 

 

ADVENT  

Op onze school steken we samen met de kinderen elke week een kaarsje 

aan bij de adventskrans om ons op deze manier voor te bereiden op 

Kerstmis. We werken met de ganse school rond het solidariteitsproject bij 

de campagne van Welzijnszorg. Dit jaar werken we niet klasdoorbrekend 

maar klasintern rond dit mooie project. 

 

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. 
Voor 1 op de 5 huishoudens is wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar! 

 

 

 

Verwen jezelf en elkaar 

Heel graag herinneren we jullie via deze weg nog even aan onze 

steunactie: 

Verwen jezelf en elkaar – actie! 

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

school www.annuncia-ranst.be 

Bestellen kan nog tot maandag 30 november!! 

 

Ook onze feestdagen zullen er anders uitzien dan gewoonlijk.  Maak er desondanks toch 

fijne, sfeervolle en gezellige feestdagen van in je eigen bubbel!  

Het schoolteam 

 

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

