
BELANGRIJKE DATA …
MAANDAG 7 MAART Welkom aan de nieuwe instappers!

Oudercontacten LS:
1ste - 6de leerjaar

DINSDAG 8 MAART Start jeugdboekenmaand
Oudercontacten LS:
1ste - 6de leerjaar

WOENSDAG 9 MAART PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Geen school!

Oudercontacten LS:
1ste - 6de leerjaar

DONDERDAG 10 MAART Oudercontacten LS:
1ste - 6de leerjaar

ZATERDAG 12 MAART OPENDEURDAG van 9u30 tot 12u

DINSDAG 15 MAART Schoolraad 20u

VRIJDAG 18 MAART Jobland K1 en K2

ZONDAG 20 MAART ontbijtmanden
zie meer info hieronder

https://forms.office.com/r/KXu3CEBX3b
en verder in de nieuwsbrief

DONDERDAG 24 MAART oudercomité  20u

MA 28/3 of DI 29/3 of DO 31/3
afhankelijk van het weer

sponsortocht
verdere info volgt nog via de klas

WOENSDAG 30 MAART Kijkmoment kleuters
Viering voor Pasen

DONDERDAG 31 MAART rapport 3

ZATERDAG 2 APRIL tot en met
MAANDAG 18 APRIL

PAASVAKANTIE

DINSDAG 19 APRIL Terug naar school!

https://forms.office.com/r/KXu3CEBX3b


Onze directie

Na een periode van rust verwelkomen wij onze directie, Nancy Pauwels, na de
krokusvakantie terug op school.

Zij zal halftijds werken op dinsdag en vrijdag, woensdag om de 14 dagen.  Het kan
zijn dat dagen af en toe gewisseld worden.

Welkom terug, juf Nancy!

MAANDAG 7/03 INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS

Op maandag 7 maart verwelkomen we weer enkele nieuwe kleuters op onze
school. De volgende datum om opnieuw in te stappen is op dinsdag 19 april.

WOENSDAG 9 maart, PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Onze vierde pedagogische studiedag is gepland op woensdag 9 maart. Het
leerkrachtenteam zal zich die dag onder leiding van pedagogische begeleiders
verder verdiepen in feedbackcultuur. Die dag is het een vrije dag voor alle kinderen.

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen wil het systeem veranderen. Een groots plan dat begint met

delen en herverdelen. Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder

ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk.

Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en

herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen? Zet mee de

verandering in gang.

Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt, delen we veel

meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en

verlies. Delen en herverdelen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld

waarin iedereen mee is. Zeker vandaag! En daarvoor hebben we jou nodig. Jij

kan vandaag nog verandering brengen in het leven van talloze mensen.

Zelfs als je maar een klein beetje deelt, deel je meer dan je denkt!



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 9u30 en 12u.
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…

Kortom een bruisende voormiddag MET kans tot inschrijven!!



ZONDAG 20 MAART - ONTBIJTMANDEN
Beste ouders, grootouders en sympathisanten van het Annuncia-Instituut,

Het is weer zo ver!
Op zondag 20 maart 2022 organiseert het oudercomité van het Annuncia-Instituut, voor de

vijftiende keer een ontbijtmanden actie. U kan die dag de file bij de bakker ontlopen door een
overheerlijke ontbijtmand te bestellen. Onze manden zijn gevuld met broodjes, koffie koekjes,
ontbijtgranen, fruit, brood beleg, koffie, thee, tussendoortjes, tijdschriften, een cadeautje voor

de kids,... en nog vele andere verrukkelijke dingen.

U kan bestellen via onderstaande link of via de website.

https://forms.office.com/r/KXu3CEBX3b

Graag het juiste bedrag storten op rekeningnummer BE60 4079 0278 7170, met vermelding
van naam & bestelde ontbijtmand(en).

Bestellen kan tot en met woensdag 9 maart. Uw bestelling is bevestigd na ontvangst van de
betaling.

Alvast bedankt!
Het oudercomité

SUMMERFEST,  VRIJDAG 29 april 2022

De nieuwe datum voor het Summerfest is gekend: VRIJDAG 29 april 2022

Hou je kaarten zeker bij, deze blijven geldig.

Alle kaarten zijn uitverkocht, er zullen geen kaarten meer beschikbaar zijn aan de
inkom.

We maken er een cashloos event van.

https://forms.office.com/r/KXu3CEBX3b

