
BELANGRIJKE DATA …(zie ook kalender in bijlage)

DONDERDAG 1 SEPTEMBER Hervatting van de lessen

DINSDAG 6 SEPTEMBER Infoavond 1 en 2 LS: 19u30

MAANDAG 12 SEPTEMBER Infoavond 3 en 4 LS: 19u30

DINSDAG 13 SEPTEMBER Infoavond 5 en 6 LS: 19u30

WOENSDAG 14 SEPTEMBER Infoavond kleuterschool Centrum en
Millegem: 19u30

VRIJDAG 16 SEPTEMBER Strapdag

DINSDAG 20 SEPTEMBER 4A Rots- en watertraining

WOENSDAG 21 SEPTEMBER Schoolfotograaf

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 4B Rots- en watertraining
+

Oudercomité 20u
VRIJDAG 23 SEPTEMBER Sportdag 5 en 6 LS

MAANDAG 26 SEPTEMBER Facultatief verlof

DINSDAG 27 SEPTEMBER Sportdag LS 1,2,3,4
+

6A en 6B: Westhoek
DONDERDAG 29 SEPTEMBER Start middagsessies Rots- en Water

WELKOM

Beste ouder(s),

Van harte welkom aan iedereen!!!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie vliegen we samen het nieuwe schooljaar
in!

Tijdens de vakantie werd de school opnieuw proper en fris gezet voor het nieuwe
schooljaar waarvoor dank aan ons poetsteam.  Ook werden er allerhande klusjes
uitgevoerd.  We willen dan ook ons klusteam bij deze van harte bedanken!



Het 4e leerjaar werd voorzien van nieuw en fris maar tevens ook flexibel inzetbaar
meubilair.  Gedifferentieerd onderwijs, onderwijs op maat, verschillende
groeperingsvormen zorgen voor andere behoeftes wat meubilair betreft.  De tijd
van voortdurend frontaal lesgeven ligt immers al eventjes achter ons.  Dit schooljaar
gaan we dan ook verder om onze klasinrichting meer te gaan afstemmen op deze
nieuwe evolutie.  Jaarlijks zullen we nu telkens een leerjaar voorzien van nieuw,
aangepast, flexibel inzetbaar meubilair!

We hebben ons dus zeker niet verveeld tijdens de vakantie!!  Bedankt aan alle
leerkrachten, het onderhoudsteam en het klusjesteam voor al dat werk!

Kijkavond dinsdag 30 augustus 2022

De klaslijsten worden doorgestuurd komende dinsdag om 17u.  De kijkavond start
om 18u en eindigt om 19u30! Van harte welkom iedereen.
Een beetje info i.f.v. klasverdelingen:
Bij ons op school is het niet zo dat de klas waarin uw kind gestart is zo onveranderd
blijft tot op het einde van hun lagere schoolloopbaan. Heel bewust kiezen we  voor
heterogene klassen. Binnen ons schoolteam maken we er echt ons werk van om elk
jaar opnieuw de klassen in te richten volgens een aantal duidelijke indicatoren.

1. De beladenheid van de klas,
2. Jongens en meisjes
3. Vriendjes en vriendinnetjes

Op de eerste plaats zorgen we er dus voor dat de klassen evenwichtige klassen
worden. Klasjes met een evenredige verdeling naar beladenheid.
Verder puzzelen we, in de mate van het mogelijke, een verdeling uit met een
evenredig aantal meisjes en jongens. Om uiteindelijk ook rekening te houden met
vrienden en vriendinnetjes. Vorig schooljaar gaven alle kinderen hun vriendjes op.
Elke leerling zit bij minstens 1 van zijn opgegeven vriendjes.
Elk jaar opnieuw werken we met zorg aan de klasverdeling.  Mogen we vragen deze
dan ook te respecteren.  Dankjewel.

COMMUNICATIE

Op onze school vinden wij een nauwe samenwerking tussen ouders en school erg
belangrijk.

Mocht u zich tijdens het schooljaar zorgen maken over uw kind, twijfel dan niet om
hierover duidelijk en open met de school te communiceren. We willen u vragen om
in eerste instantie contact op te nemen met de klasleerkracht, maar ook de directie
en de zorgjuffen zijn steeds te bereiken. Blijf niet lopen met zorgen i.v.m. de school…

U bent steeds welkom! U maakt best eerst even een afspraak.

STRAPDAG

Vrijdag 16 september is het  ‘STRAPDAG’. Onze school doet mee aan de jaarlijkse
STRAPDAG van Octopusplan.  Onze school wil met deze campagne aandacht

vragen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en wil kinderen en ouders
stimuleren om wat vaker te voet of met de fiets naar school te komen. Zich

duurzaam verplaatsen zorgt voor meer veiligheid op de schoolroutes en aan de



schoolpoort. Strappen is bovendien goed voor het milieu, voor de gezondheid en
de zelfontplooiing van jezelf en je kind.

NIEUWS VANUIT HET OUDERCOMITE

Het oudercomité bestaat uit een groepje enthousiaste mensen die zich inzetten
door het organiseren of ondersteunen van allerhande activiteiten die doorgaan op
de school.  Enkele voorbeelden zijn: Ontbijtmanden, Summerfest, hulp bij de
wijnslag,....  Vorig schooljaar leverde al die activiteiten een aardig centje op.  We
mochten dan ook vanuit het oudercomité een bedrag ontvangen van €9000. Met
dat geld kochten we het volgende aan: nieuwe glijbanen voor de speelheuvel aan
de kleuterweide, bewegingsmaterialen voor de speelkoffers op de speelplaats,
geluidsboxen ter vervanging van de vroegere cd-spelers, materialen om het
‘computationeel denken’(=programmeren/programmeertaal) te stimuleren bij de
kinderen.

Wij en onze kinderen zijn erg dankbaar voor deze mooie cadeaus die we ontvingen
vanuit het oudercomité.

!!!DANKJEWEL OUDERCOMITE!!!

Op de kijkavond kan u het oudercomité terugvinden op onze
speelplaats in het drankkraam.  De ideale plek om elkaar na een

zonnige zomer te ontmoeten en bij te praten!!  Wil je graag
informatie over de werking van het oudercomité spreek dan
gerust één van onze ouders aan ze staan u graag te woord!!

WIL JE GRAAG DEEL UITMAKEN VAN HET OUDERCOMITE?

Alle data van de oudercomitévergaderingen kan u terugvinden op de website en het
ouderplatform van onze school. Ik zet ze hierbij nog even op een rijtje: 22/09, 29/11,
26/01, 28/03, 4/05.

Wie zijn we?  Wat doen we?  Wat drijft ons??

● Op donderdag 22  september 2022 om 20u gaat de eerste vergadering door!!  Wie
graag wil meeluisteren stuurt een mailtje naar
oudercomite.annuncia.ranst@gmail.com

Feedback ouderplatform

Vorig schooljaar kregen we van enkele ouders de opmerking dat het aantal
berichten die verstuurd werden via het ouderplatform hoog opliep.  Dit schooljaar
trachten we in te zetten op het verminderen van het aantal berichtjes wat betekent
dat soms meerdere berichtjes en bijlagen zullen verstuurd worden in één mail.  Van
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ouders vragen we dan beleefd om de bijlagen grondig te bekijken en door te nemen
kwestie van geen belangrijke info te missen.
Berichten vanuit de gemeente en het secretariaat zullen tevens gebundeld worden.
Ook met de collega’s stelden we een aantal afspraken op om het mailverkeer
overzichtelijk te houden.
We starten dit schooljaar, omwille van een verplichte omschakeling, met een nieuw
ouderplatform.  We trachten ons zo snel mogelijk in te werken.  Toch willen we
alvast om begrip vragen moest er er toch één en ander fout lopen.  We doen er
alles aan om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.

Praktische informatiebrochure Annuncia Instituut

In een 2e bijlage kan u de ‘Praktische informatiebrochure’ terugvinden van onze
school.  Hierin kan u afspraken en informatie terugvinden omtrent:

- Verkeersveiligheid op school
- Toekomen en afhalen
- Verjaardagen vieren op school
- Voor- en nabewaking
- Belangrijke data
- Infoavonden voor ouders
- ….

Mogen wij beleefd vragen deze bundel grondig door te nemen?

BELANGRIJKE INFO VANUIT DE BIB!!
UITSLUiTEND VOOR DE KINDEREN DIE MET DE KLAS NAAR DE BIB
GAAN EN DIE GEBRUIK MAKEN VAN EEN INDIVIDUELE BIBKAART!

Beste ouders,

Je kind komt in de loop van elk schooljaar met de klas een aantal keer naar de bib.
We willen deze klasbezoeken zo vlot mogelijk laten verlopen en elk kind bij elk
bezoek de kans bieden om boeken te ontlenen. Daarom zullen we de klasbezoeken
vanaf het nieuwe schooljaar iets anders organiseren.
- De bibkaart van je kind blijft voortaan in de bib. Bij het eerste klasbezoek van het
nieuwe schooljaar nemen de kinderen hun bibkaart van thuis mee naar de bib. Na
dit eerste klasbezoek verzamelen we alle bibkaarten van de kinderen en bewaren
deze in de bib tot het volgende bezoek.
- Kom je als ouder ook met je kind naar de bib? Gebruik dan de kids-ID van je kind
als bibkaart. Wil je dit niet, vraag in de bib eenmalig gratis een extra bibkaart. Je kind
heeft dan 2 bibkaarten voor één lidmaatschap. Er is geen verschil tussen de boeken
uitgeleend met school of met de ouders, deze komen allemaal op het ene
lidmaatschap van je kind terecht.  Je kan als ouder je mailadres laten toevoegen aan
het profiel van je kind. 3 dagen voor de inleverdatum krijg je dan een mailtje met de
boeken die je kind moet inleveren. Ook word je verwittigd als er boeken te laat zijn.
Er kan meer dan één mailadres doorgegeven worden.

We wensen je samen met je kind veel leesplezier!
Het bibteam



AANBOD TYP 10

Typ10, een ongelooflijk leuke methode om kinderen en volwassenen
blind te leren typen start:
● Woensdag 28 september 13u15 lager onderwijs
● Zondag 2 oktober 10u00 lager onderwijs
● Woensdag 28 september 14u30 secundair onderwijs

online met live lesgever

⇒ 10 interactieve lessen

⇒Voor élk kind vanaf 10 jaar of 4de leerjaar

⇒ Speels leren typen zonder tijdsdruk

⇒Met persoonlijke begeleiding

⇒Ook geschikt voor kinderen met leer– en ontwikkelingsproblemen (9 jaar)

⇒ Slagingspercentage = 92%

Prijs:

● 195 € voor 10 lessen, werkboek, test, diploma en 365 dagen  online module
om verder te  automatiseren en snelheid  op te bouwen .

Bij interesse en voor verdere info graag rechtstreeks contact opnemen
met:

http://www.typ10.com/

AANBOD YOGA OP SCHOOL

Kom kennis maken met kinderyoga tijdens een 5-delige reeks!
Elke reeks zal telkens voorafgegaan worden door een proefles.
De lessen zullen doorgaan op donderdag tijdens de middag van 12.30u – 13.15u op
school.
Er is een aanbod voorzien voor de kleuterschool EN voor lagere school.
REEKS KLEUTERS
22/09 proefles kleuters
06/10 les 1
20/10 les 2
10/11 les 3
24/11 les 4
08/12 les 5
REEKS LAGERE SCHOOL
15/09 proefles lagere school
29/09 les 1
13/10 les 2

http://www.typ10.com/


27/10 les 3
17/11 les 4
01/12 les 5

Elke les bestaat uit:
- Start: Kringgesprek: wie iets kwijt wil, kan kort even vertellen over zijn/haar dagje.
- Opwarming: alle spieren los
- Thema / verhaal: hierin integreren we bewegingen uit de yoga op een speelse
manier. Zo leren kinderen de mogelijkheden van hun lichaam kennen en omgaan
met hun lichaam.  Zo hoeft yoga helemaal niet zweverig te zijn.
- Alles nog even losschudden door een liedje/ zingen/spel in het kader van het
thema.
- Momentje van rust waarbij we de ogen even sluiten en leren om rustig te worden.
Dit helpt kinderen om de prikkels van de dag te verwerken.

Voor de gezondheid van elk kind is het tevens enorm belangrijk om goed en juist te
leren ademhalen. Als ik zie wat voor een positief, natuurlijk effect kinderyoga heeft
op de ontwikkeling van elk persoontje in wording, kan ik het alleen nog meer
aanbevelen om de stap te zetten.

Voor de inschrijving vragen we om te bevestigen aan annelies.hiel@hotmail.com
dat uw kind zal deelnemen aan de volledige 5-delige reeks. Vervolgens vragen we
om het verdere lesgeld (35 euro) over te schrijven vòòr de eerste effectieve  les op
rekeningnr: BE61 7360 1069 4417 met vermelding van de school en de naam van uw
kleuter. Pas dan is de inschrijving definitief.

Ps. Wil je graag enkele foto’s bekijken van lessen, surf dan zeker eens naar het
yoga-gedeelte:
https://www.instagram.com/my.little.pancake/
https://www.facebook.com/My-little-pancake-102687331478455

Tot dan,
Juf Annelies Doula – Kindercoach – yogadocent

Infoavonden

Graag nodigen wij alle ouders uit op de infoavonden die doorgaan in de klas.  De
klasleerkracht geeft die avond toelichting over de klaswerking.  (Zie ook Praktische
brochure AI’ in bijlage).
De infoavonden gaan door op de volgende momenten:

● Dinsdag 6 september om 19u30: 1 en 2 LS
● Maandag 12 september om 19u30: 2 en 3 LS
● Dinsdag 13 september om 19u30: 5 en 6 LS
● Woensdag 14 september om 19u30: Kleuterschool Millegem en

kleuterschool centrum

mailto:annelies.hiel@hotmail.com
https://www.instagram.com/my.little.pancake/
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OPGELET WIJZIGING VERKEERSSITUATIE
KRUISPUNT GASTHUISSTRAAT/DOGGENHOUTSTRAAT VOLLEDIG

AFGESLOTEN!  VOLG DE WEGOMLEGGING!

Wij wensen iedereen een
super-geweldig-fantastisch-formidabel schooljaar toe!!!

SCHOOLTEAM ANNUNCIA!!


