
BELANGRIJKE DATA …
VERWENACTIE bestellen kan tot en met 3 DECEMBER

MAANDAG 6  DECEMBER Sinterklaas op school

WOENSDAG 8 DECEMBER PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: geen school

VRIJDAG 17 DECEMBER Kerstdrink oudercomité: GEANNULEERD

VRIJDAG 17 DECEMBER VERWENACTIE: Afhaalmoment 1
van 15u30 tot 19u

MAANDAG 20 DECEMBER
VERWENACTIE: Afhaalmoment 2
van 15u30 tot 19u

WOENSDAG 22 DECEMBER Kerstviering voor de lagere school in de kerk

WOENSDAG 22 DECEMBER Kijkmoment voor de kleuterschool

VRIJDAG 24 DECEMBER opgelet: HALVE DAG SCHOOL tot 12u15
nabewaking tot 13u

indien opvang nodig inschrijven via
https://reservaties.ranst.be

ZA 25/12 TOT EN MET ZO 9/1 KERSTVAKANTIE

MAANDAG 10 JANUARI 2022 terug naar school en instap nieuwe kleutertjes

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint...

MAANDAG 6  DECEMBER – Weet je wat?  Iedereen is braaf geweest dus....
Sinterklaas en zijn zwarte pieten brengen dan een bezoek aan onze wijkschool in
Millegem en aan onze centrumschool.   Wie weet hebben ze wel cadeautjes bij?!

DEZE DAG VERLOOPT CORONA-PROOF met de nodige maatregelen!

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freservaties.ranst.be%2F&data=04%7C01%7C%7Cee3a449d4da64af22e0b08d9ae649398%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637732569259270741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XxQBR0mAVZoIXHb15ab0NErzF8jDhDxSEzJYt%2BR9ImA%3D&reserved=0


VERWEN JEZELF en ELKAAR!

Verwen jezelf en elkaar – actie!
Ook dit jaar bieden we weer heerlijke wijnen en geschenkmanden aan via onze

"verwen jezelf en elkaar actie". Via deze actie krijgt onze schoolwerking een extra
financieel duwtje in de rug . Deze actie komt tot stand via een aantal partners, nl.

Alphabet-events, het Bijenhuis, Hanos & Pomdamoor.

Wij leveren ook aan bedrijven, hiervoor kan een factuur bezorgd worden.
U kan hiervoor contact opnemen met Hilde via 03 485 54 58.

Je kan bestellen tot en met 3 december via de QR-code of de website.
U krijgt na afloop een bevestiging via mail. De wijn en de geschenkpakketten

kunnen afgehaald worden op vrijdag 17/12 van 15u30 tot 19u
en maandag 20/12 van 15u30 tot 19u.

Vergeten te bestellen?  Geen probleem hoor!  Dank je wel voor
jullie steun aan onze school.
Dit kan eenvoudig door volgende QR-code in te scannen.

Verkeer

Graag vragen wij opnieuw om bij het afzetten en ophalen van de kinderen de
verkeersregels omtrent reglementair parkeren en veiligheid voor al onze kinderen,
in acht te nemen.  De auto even parkeren in één van de aanpalende straten en een
klein stukje te voet komen zou de drukte om en rond de schoolpoort kunnen
verminderen. Door echt samen te werken komen we samen al een héél eind verder!
Dankjewel daarvoor!

In de ruimere schoolomgeving is er ECHT plaats genoeg om te parkeren.  Maak
daar dan ook gebruik van en tracht het gebruik van de parking tot een MINIMUM
te beperken.

De politie gaat verbaliseren in de buurt van de school.

Helm Op Fluo Top!

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!



Mondmaskers

De leerlingen van 5 en 6 zijn verplicht een mondmasker te dragen in de klas.
We merken echter dat er steeds meer en meer leerlingen geen mondmasker bij
hebben en er één aan het secretariaat komen vragen. Een mondmasker vergeten
kan uiteraard altijd eens gebeuren. Indien we echter merken dat dit zeer frequent
voorvalt, zien wij ons genoodzaakt om dit voor deze lln via de schoolrekening aan te
rekenen.

DANK JE WEL!

Onze school krijgt heel veel hulp van vrijwilligers, mensen die met grote bereidheid
de school ondersteunen. Zo hebben we een prachtig oudercomité, leesvrijwilligers
die lezertjes mee ondersteunen, grootouders die mee komen spelen in de
kleuterklassen, ouders en grootouders die kinderen ergens naartoe brengen, onze
toezichters en klusjesmannen, poetsteam,... kortom teveel om op te noemen.
Hartelijk dank aan iedereen voor deze hulp!

VERLOREN VOORWERPEN

Kijken jullie nog eens bij de verloren voorwerpen. Er liggen heel veel spulletjes.
Mooie truien, jassen, handige doosjes, hesjes…
Helaas allemaal zonder naam…
Tijdens de kerstvakantie worden deze allemaal opgeruimd en bezorgd aan een goed
doel.    Want… opgeruimd staat netjes.
Dank je wel alvast!

ADVENT

Zondag 28 november start de 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.

Wonen: een gunst en geen recht?

Onaanvaardbaar!



KERSTDRINK oudercomité

Wegens de stijgende corona cijfers gaan we ook dit jaar helaas de kerstdrink niet
laten doorgaan.  Er zijn teveel onzekerheden en maatregelen waarmee we rekening
dienen te houden.

Vanuit het oudercomité wensen wij jullie alvast een mooi en beter 2022!

KINDERTONEEL-GEZINSBOND

De Verhalenmachine
Twee voorstellingen van ZinDerDing, Evi Rosiers

WOENSDAG 29 DECEMBER 2021

Grote zaal Annuncia Instituut te Ranst

Aanvang 9.45 of 11.00u, welkom vanaf 9.30u

In de wereld heb je zoveel machines. Ze lossen allemaal problemen op. Maar deze gekke
machine is wel héél bijzonder. Ze lost niet alleen problemen op... Ze máákt er ook! Wanneer de
kinderen aan de knopjes draaien, begint de machine te werken. Een verhaal van een zangeres
zonder stem, een kikker die achterstevoren springt of een prinses die niet trouwen wil... Oeioeioei!
Hoe loopt dat af?

Deze voorstelling is interactief en daardoor heel geschikt voor kinderen van 4 tot 10.

Toegang:  5 € voor leden Gezinsbond  en 7 € voor alle anderen

Organisatie: Gezinsbond – Ranst

Reserveren greet.swaegers@skynet.be of telefonisch op 0497/21.60.58

Vo� verwachtin� klop� on� ha��…


