
BELANGRIJKE DATA …

DINSDAG 1 FEBRUARI Welkom aan de nieuwe instappers!

VRIJDAG 4 FEBRUARI Facultatieve verlofdag = VRIJAF

DINSDAG 8 FEBRUARI
Info avond CC De Mol om 19u30 voor

ouders van alle 12-jarigen

MAANDAG 14 FEBRUARI
Start inschrijvingsperiode broers en zussen

en kinderen van personeel
meer info, zie verder

WOENSDAG 16 FEBRUARI Kijkmoment instappers

DONDERDAG 17 FEBRUARI Dikke truiendag

WOENSDAG 23 FEBRUARI CARNAVAL

ZATERDAG 26 FEBRUARI TOT
ZONDAG 6 MAART

Krokusvakantie

DINSDAG 1/02 INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS

Op dinsdag 1 februari verwelkomen we weer enkele nieuwe kleuters op onze
school. De volgende datum om opnieuw in te stappen is op maandag 7 maart.

WOENSDAG 23 FEBRUARI: CARNAVAL

Op woensdag 23 februari vieren wij op onze school carnaval.
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. We eten samen lekkere
pannenkoeken en we organiseren allerlei leuke activiteiten die we nog niet
verklappen. Aan de ouders willen we vragen om de kinderen
geen ‘wapens en confetti’ mee te geven naar school!
Met toffe muziek en lekkere pannenkoeken wordt het vast een feest!



Ontbijtmanden ZONDAG 20 maart

Naar jaarlijkse traditie organiseert het oudercomité opnieuw een verkoop van
ontbijtmanden.  De nodige info om een ontbijtmand te bestellen kan u weldra
terugvinden op de website van onze school.  Bevraag zeker je buren, vrienden en
familie.  Wat is er nu leuker dan jezelf of anderen te verwennen met een ontbijtje op
een zondagochtend?
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie ook nog eens de sponsorbrief.  Hartelijk
dank alvast om dit even ter harte te nemen.

Fiscale attesten kinderopvang 2021

In de eerste helft van februari zullen de fiscale attesten voor de kinderopvang van
2021 via het ouderplatform verstuurd worden. Hou dit document goed bij om het
later dit jaar (digitaal) toe te voegen aan uw belastingaangifte.

Helm Op Fluo Top!

Tijdens deze donkere maanden willen wij dat onze kinderen goed zichtbaar en
beschermd naar school gaan.  Daarom blijven wij deelnemen aan de actie ‘Helm Op
Fluo Top, deze loopt tot aan de krokusvakantie.

De kinderen sparen stickers door het dragen van een fluohesje en fietshelm.  Met
een volle spaarkaart kunnen ze leuke prijzen winnen.

Fijn dat jullie hier zo massaal aan deelnemen!

INFO over de INSCHRIJVINGEN
Inschrijvingen Annuncia schooljaar 2021-2022
Indien u wenst in te schrijven, neemt u best telefonisch contact op met de school op het
nummer 03/485.54.58, of stuurt u een mailtje naar directie@annuncia-ranst.be
De vrije plaatsen kan u nakijken op het tabblad ‘inschrijvingen en vrije plaatsen’.
Inschrijvingen Annuncia schooljaar 2022-2023

OPENDEURDAG 12 MAART 2022
Wil je onze school en onze leerkrachten leren kennen? Kom dan zeker en vast een
kijkje nemen op 12 maart 2022 tussen 10u en 13u.
Gelegenheid tot inschrijven!!!
Wij werken NIET met een digitaal aanmeldingssysteem. 



Alle broers en zussen en kinderen van personeel kunnen vanaf maandag 14 februari tot
en met donderdag 24 februari inschrijven. (= voorrangsperiode). Via het ouderplatform
ontvangt u op maandag 7 februari een bericht (met antwoordstrook) waarmee u een afspraak
kan maken om uw zoon/dochter in te schrijven. (Mogelijks is uw zoontje of dochtertje reeds
ingeschreven.  Uiteraard hoeft u dit dan NIET opnieuw te doen.)

Let op: Alle broers en zussen van het geboortejaar 2019-2020 dienen zich tijdens deze
voorrangsperiode in te schrijven.

Alle kinderen uit de 3e kleuterklas die volgend schooljaar de overstap maken naar het
eerste leerjaar stromen in principe automatisch door naar het eerste leerjaar.
Op maandag 14 februari ontvangt u via het ouderplatform een invulformulier waarop u kan
aanduiden of uw zoon/dochter op onze school naar het eerste leerjaar zal gaan.
Met dit invulformulier bevestigt u de inschrijving (of duidt u eventueel aan dat u voor een
andere school kiest).  Het geeft ons informatie over hoeveel leerlingen we mogen
verwachten in het eerste leerjaar.

Alle andere (nieuwe) kinderen (= nieuwe instappers van het geboortejaar 2019-2020,
nieuwe kleuters, nieuwe kinderen voor de lagere school)  kunnen ingeschreven worden
vanaf  zaterdag 12 maart 2022 tijdens onze opendeurdag! U kan die dag genieten van
een rondleiding, tal van fijne activiteiten voor de kinderen, een huifkar brengt u naar onze
wijkschool Millegem,…

Kortom een bruisende voormiddag MET kans tot inschrijven!!

CREA NAMIDDAG

CREA NAMIDDAG in de krokusvakantie

maandag 28 februari 2022

van 14.00 u. tot 16.30 u.

Personeelskamer Annuncia-Instituut, Gasthuisstraat te Ranst

Leden betalen € 4 - niet-leden € 7

Een drankje en een koek zijn inbegrepen, alsook het gebruik van het materiaal.

Alle kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar zijn welkom om te komen knutselen.

Met wat hulp maken jullie een aantal werkstukjes om mee naar huis te nemen. Breng daarom een zak mee.

Inschrijven van 1 tot 21 februari

Stop gepast geld in een omslag samen met vermelding van naam van de deelnemer + tel nr.   bij Marijke Herentalsebaan 64

of

Via  overschrijving BE82 733 1100 697 68 met vermelding: crea.

Stuur daarbij een mail naar marijke.siemons@gmail.com  met naam en datum van overschrijving + naam, leeftijd en lidnummer van de deelnemer.



      Marijke Siemons  0498 81 77 61 of Gerlinde Vervoort  0472 23 11 94

Nieuws vanuit de gemeente Ranst


