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Sssssst…TOETSEN… 

Sssst…toetsen…  De laatste maand van het schooljaar is 

traditioneel een maand van herhalingslessen, de laatste 

belangrijke toetsen en een aantal leuke en spannende activiteiten 

zoals o.a. de schoolreis, theater, een fiets- of wandeltocht, 

kamperen, …. Hieronder vindt u weer wat extra uitleg over enkele 

van deze activiteiten of andere belangrijke mededelingen. 

 

BESTE OUDERS, BESTE KINDEREN, 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor jullie massale aanwezigheid tijdens ons schoolfeest. 

Hartelijk bedankt ook voor alle hulp die wij mochten ontvangen van ons oudercomité en vele 

sympathisanten. 

Hartelijk bedankt voor de vele positieve reacties die wij kregen. 

Hartelijk bedankt ook aan alle kinderen die er voor gezorgd hebben dat we een school 

hebben waar we fier op mogen zijn! 

 

 
 

KALENDER 

Alle schoolactiviteiten en uitstappen worden doorheen het 

schooljaar aangevuld op de kalender van onze schoolwebsite. 

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

 

JUNI        
2018 
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BELANGRIJKE DATA … 

 

 

 

 

MAANDAG 4 JUNI  ZWEMMEN – Laatste keer dit schooljaar 

DINSDAG 5 JUNI Kamperen met alle 5 jarige kleuters 
DINSDAG 12 JUNI 20u00 Vergadering oudercomité 

MAANDAG 25 JUNI Schoolreis 1ste en 2de leerjaar – Speelstad Wechelderzande 

WOENSDAG 27 JUNI 
Afscheidsreceptie oudste kleuters (18u00) 

Afscheidsreceptie zesde leerjaar (20u00)  

DONDERDAG 28 JUNI Schoolreis 3de leerjaar naar Lier 

In de laatste week van juni 
Schoolreis 4de, 5de  en 6de leerjaar –  

fietstochten 

VRIJDAG 29 JUNI Laatste schooldag tot 12u15 

 

 
 

DANK JE WEL… 

Of je nu postbode of chauffeur hebt gespeeld tijdens de ontbijtmanden-

actie, opdiener of afwasser tijdens het grootouderfeest, pannenkoeken 

hebt staan bakken voor carnaval, geholpen hebt met het opstellen of 

afbreken van het schoolfeest, je hersenen hebt liggen pijnigen bij het 

opstellen van de kwis, de toog hebt bediend of bonnetjes hebt verkocht 

tijdens de fuif, mee hebt nagedacht over de werking van het oudercomité 

tijdens de vergaderingen, enzovoort, enzovoort… 

Graag willen wij op het einde van het schooljaar vanuit de school 

iedereen bedanken die een handje heeft geholpen bij de talrijke 

activiteiten die voor en door de school werden georganiseerd. 

Zonder jullie hulp hadden we dit allemaal niet kunnen realiseren! 

Alle inkomsten van deze activiteiten komen rechtstreeks terug naar alle 

leerlingen van onze school.                                                               

Hartelijk bedankt aan alle leden van het oudercomité en alle andere 

sympathisanten voor jullie belangeloze inzet! 

 

 WEETJES… 

- De toezichters van de nabewaking kan u steeds bereiken via  

   dit telefoonnummer:  0486/ 71 54 01 

- De laatste twee weken dienen de voor- en nabewaking steeds contant betaald  

   te worden! Dit om tijdig de laatste schoolrekening te kunnen maken! 
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 GOEDE AFSPRAKEN OVER KLEDIJ 

Wij willen aan u vragen om uw kind steeds met gepaste kledij naar school te 

sturen. 

Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch.  

Kinderen moeten trouwens ook leren zich niet te laten beïnvloeden door 

allerlei modetrends. 

Strandkledij wordt niet toegelaten. Dat betekent dus: geen teenslippers (dit 

vanwege de veiligheid op de trappen!), geen spaghettibandjes en geen te 

korte shorts.  

Het dragen van een fluohesje is het hele schooljaar verplicht! 

 

 ZAKGELD MEE OP SCHOOLREIS 

Een belangrijke vraag die we ons als school stellen is hoeveel zakgeld de 

kinderen mogen meenemen op schoolreis en waaraan ze dat dan besteden… 

Samen met de Schoolraad maakten we daarover de volgende afspraken: 

Het 1ste en 2de leerjaar gaan op maandag 25 juni naar Speelstad in 

Wechelderzande – de leerlingen nemen geen zakgeld mee! 

Het 3de  leerjaar gaat op donderdag 28 juni naar Lier 

– de leerlingen nemen geen zakgeld mee! 

Het 4de leerjaar gaat in de laatste week van juni een fietstocht maken naar de 

Kesselse Heide. De leerlingen nemen geen zakgeld mee. 

Het 5deen 6de leerjaar gaan in de laatste week van juni een grote fietstocht 

maken en picknicken, de leerlingen nemen €3 zakgeld mee! 

Elk schooljaar worden deze afspraken opnieuw in de klas  

met de leerlingen besproken! 

 

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2018 - 2019 
MAANDAG 1 OKTOBER 2018 FACULTATIEVE VERLOFDAG 

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 FACULTATIEVE VERLOFDAG 

ZATERDAG 4 MEI 2019 EERSTE COMMUNIE 

ZATERDAG 18 MEI 2019  PLECHTIGE COMMUNIE 

ZATERDAG 25 MEI 2019 SCHOOLFEEST 2019 

Vriendelijke groeten van het schoolteam 


