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Welkom 
in onze school!

Nog even en het is zover, jullie 
kind komt naar onze school!
Misschien staat je kind te 
trappelen van ongeduld, 
misschien is het nog een beetje 
bang … 
Alle leerkrachten wachten haar/
hem in ieder geval met open 
armen op!
In deze flyer vertellen we kort 
wat u mag verwachten.       
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Lagere school Praktische info

Annuncia Instituut
Vrije Basisschool Ranst

Gasthuisstraat 19A | T 03 485 54 58

Wijkafdeling Millegem  
Kleuterschool

Herentalsebaan 38 | T 03 485 56 39
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www.annuncia-ranst.be

info@annuncia-ranst.be
facebookpagina | YouTube account

Er is voor- en naschoolse opvang:

Voorbewaking van 7u30 tot 8u25 
(€ 0,50 per begonnen kwartier)

Nabewaking centrum: 
15u45 tot 18u00

Nabewaking wijkafdeling: 
15u45 tot 17u00

Zelfstandig
werk

Co-teaching

Voormiddag Namiddag

begin les 8u40 begin les 13u30

einde les 12u15 einde les 15u30

Annuncia
Instituut Ranst



 

Wat maakt onze school  
zo bijzonder?

Het Annuncia-Instituut is een gastvrije en warme 
katholieke basisschool in hartje Ranst. 

Muzisch & creatief, eigentijds & mediawijs, sportief & 
gezond, daar staan wij voor! Wij vormen een dynamisch 
team voor kinderen en ouders.

Ons schoolteam bestaat uit een gezonde mix van 
ervaring en jong enthousiasme dat elkaar in evenwicht 
houdt.

W E L K O M

Leefschool Millegem

Het Annuncia-Instituut heeft een kleinschalige 
wijkschool in het groen. De kleuterschool 
van Millegem draagt dezelfde visie uit als de 
centrumschool.

Kleinschalig: 2 klassen van max 24 kleuters 
Leefgroepen: gemengde leeftijd (2,5j – 5j)
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