
BELANGRIJKE DATA IN MEI
MAANDAG 2 MEI Suikerfeest

DONDERDAG 12 MEI 20u Oudercomité

ZATERDAG 14 MEI VORMSEL

ZONDAG 15 MEI EERSTE COMMUNIE

ZATERDAG 21 MEI SCHOOLFEEST

DINSDAG 24 MEI Overnachting 3de kleuterklas

WOENSDAG 25 MEI Kijkmoment voor nieuwe instappertjes

DONDERDAG 26 MEI Hemelvaartsdag
GEEN SCHOOL

VRIJDAG 27 MEI Brugdag
GEEN SCHOOL

MAANDAG 30 MEI Instapmoment nieuwe kleutertjes

SCHOOLFEEST zaterdag 21 mei 2022

Na een aantal jaren geen schoolfeest meer te hebben georganiseerd, is het eindelijk
weer zover! U mag zaterdag 21 mei vanaf 13u noteren in uw agenda om mee te
komen feesten. De leerlingen zullen prachtige optredens voorzien. Daarnaast zullen
er allerlei activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud nl. springkastelen,
workshops, spelletjes, grime, … Verder zorgen we voor lekkere versnaperingen en
drankjes.

Wij zorgen er ook dit jaar voor dat jullie op het schoolfeest
lekker kunnen eten. We voorzien een grote barbecue met een
gezond groenten assortiment en als dessert een lekker ijsje.

U kan inschrijven voor de barbecue door de QR code te
scannen of de link in te voeren op uw computer. U kan
inschrijven tot en met 14 mei 2022.

URL: https://forms.gle/bJs9nkZzQXqoobg86

Gelieve voor elke persoon die komt eten een basispakket aan te duiden. Het
basispakket houdt het volgende in: een overheerlijk koud buffet, met brood, sauzen
en een ijsje. Daarnaast kan u naar believen vlees voor op de barbecue bestellen.

Na afronding van uw bestelling krijgt u een bevestigingsmail waarin u alle nodige
praktische informatie kan terug vinden.

https://forms.gle/bJs9nkZzQXqoobg86


Uw inschrijving is pas compleet na betaling op het volgende rekeningnummer BE24
7450 6006 9038.

Bij vragen mag u ons altijd contacteren via het onderstaande mailadres.

schoolfeest@annuncia-ranst.be

Alvast bedankt voor uw steun!

SUIKERFEEST

Op maandag 2 mei is het Suikerfeest.

Leerlingen die afwezig zijn omwille van het Suikerfeest brengen een
afwezigheidsbriefje mee waarin de ouders kort vermelden dat hun zoon/dochter
afwezig was omwille van het Suikerfeest.  Dit briefje geven de leerlingen af aan de
klasjuf of meester.

Veel plezier op het Suikerfeest.

EERSTE COMMUNIE - VORMSEL - LENTEFEEST

Van harte PROFICIAT aan alle leerlingen die in de maand mei hun Eerste
communie of hun Vormsel doen. Wij hopen dat dit voor hen en hun ouders een
mooie, onvergetelijke dag mag zijn!

Tekenfund = Actie vanuit onze leerlingenraad!!
Nog even opfrissen….

Samen met de leerlingenraad vergaderen we op regelmatige basis om te kijken met
welke bezorgdheden de kinderen zitten en wat ze graag anders zouden zien op
school.
Dankzij deze vergaderingen zijn er al enkele mooie zaken gerealiseerd, zoals: het
versieren van het halletje, stickers op de ramen voor de vogels, …

De kinderen van de leerlingenraad lieten ook weten dat ze zich heel graag wilden
inzetten voor een goed doel.

We zijn hier samen mee aan de slag gegaan. De leerlingen zijn vervolgens bij
klasgenootjes gaan navragen welke acties ze graag wilden doen en welk goed doel
het vaakst aan bod kwam.

Gezien de toestand in Oekraïne, wilden ze heel graag de opbrengst van de actie aan
dit doel schenken.

Samen kozen we voor de actie: “Tekenfund”.



Hierbij maken alle kinderen van de lagere school een toffe tekening en ouders en
andere familieleden kunnen van die tekening artikelen (koffietassen, placemats,
wenskaarten, etc.) bestellen in een webwinkeltje. Bestellen en betalen gaat
vervolgens helemaal online. De opbrengst gaat dan uiteindelijk naar het goede doel.

Iedere leerling zal bij de start van de actie (dit zal ongeveer ergens midden april zijn)
een eigen actiefolder meekrijgen. Op deze actiefolder zal u alle info terugvinden om
online de artikelen te bestellen.

Wanneer de actieperiode voorbij is (begin mei), dan sluiten de webwinkels van de
kinderen automatisch en worden de bestelde artikelen geproduceerd. Ongeveer 2
weken later komt de bestelling toe op school en wordt dit meegegeven met uw
kind.

Deze actie loopt tot 6 mei 2022.  Vanaf dat moment zullen de webwinkeltjes
sluiten!

Wij hopen van harte dat deze actie een succes zal worden.

Nieuwe instappers van harte WELKOM!!

Op maandag 30 mei  verwelkomen we weer enkele nieuwe kleuters op onze
school. Het is dan immers laatste instapdag van dit schooljaar. De volgende datum
om opnieuw in te stappen is op 1 september 2022!

Slimmer in de zon
Beste ouders,

Veilig met de zon omgaan is belangrijk.  Gezien de kinderen veel tijd doorbrengen op de school
vinden we het belangrijk om ook ons steentje bij te dragen aan zonnepreventie ifv de gezondheid
van al onze leerlingen.

Gezien de lente reeds begonnen is en de zomer in aantocht zijn en de zon aldus regelmatig zal
schijnen vragen wij uw aandacht voor onderstaande maatregelen:

Wij vragen aan ouders het volgende:

- Geef uw zoon/dochter steeds een petje/zonnehoedje mee naar school.
- Voorzie steeds een kleine tube zonnecrème in de boekentas van uw zoon/dochter.
- Smeer uw zoon/dochter ’s ochtends reeds een keertje in.
- Indien uw zoon/dochter extra gevoelig is voorzie hem/haar dan van beschermende

kledij.
- Voorzie al dit van naam en klas.
- Sensibiliseer uw kinderen over het belang van UV-bescherming.

Wat doen wij als school:

- Wij zullen op onze beurt de kinderen sensibiliseren over het belang van
UV-bescherming.



- Bij buitenlessen kiezen wij voor schaduwrijke plekken.
- Op regelmatige basis vragen wij de kinderen om zich opnieuw in te smeren.
- Wij zien erop toe dat de kinderen hun petjes/zonnehoedjes/zonnebrillen opzetten

bij het naar buitengaan.
- Indien wij opmerken dat leerlingen geen zonnecrème bij hebben, zullen wij u hierop

aanspreken. We bieden zelf geen zonnecrème aan daar er regelmatig allergieën
voorkomen.

- Wij zien erop toe dat bij zeer warme temperaturen, de leerlingen gebruik maken van
de schaduwrijke plekken op onze school. Zo zal er gevraagd worden om te spelen
onder het afdak, onder de witte luifel en zal erop toegezien worden dat de kleuters
spelen in de schaduw van de bomen en onder de parasols.  Bij extreme hitte zullen
de kleuters spelen in de grote/kleine zaal.  Wij voorzien extra parasols in de rustige
ruimte en aan de zandbakken waar mogelijk.

- Wij zien erop toe dat kinderen gedurende de dag voldoende water drinken.  De
drinkbussen kunnen de ganse dag bijgevuld worden.

- Bij schooluitstappen zal er in de briefwisseling steeds gevraagd worden om erop toe
te zien dat elke leerling zonnebescherming bij heeft en zien wij erop toe dat dat deze
effectief gebruikt worden.

In mei leggen alle vogels een ei….

Geniet (veilig) van de eerste zonnestralen, de langere dagen, de vogeltjes die
fluiten,....de lente is duidelijk weer in het land!


