
  

 

 

BELANGRIJKE DATA … 
VRIJDAG 1 OKTOBER Dag van de leerkracht 

ZATERDAG 2 OKTOBER Vormsel 

MAANDAG 4/10 Start soep voor de lagere school 

MAANDAG 4/10 – VRIJDAG 8/10                  5 en 6LS Zeeklassen 

DONDERDAG 7 OKTOBER Medisch schooltoezicht 1LS 

MAANDAG 11/10 – 13/10 Boerderijklassen 1 en 2LS 

WOENSDAG 13 OKTOBER Kijkmoment voor nieuwe instappers die 
instappen na de herfstvakantie 

WOENSDAG 20 OKTOBER Pedagogische studiedag=VRIJAF 

VRIJDAG 22 OKTOBER Dag van de jeugdbeweging 

MAANDAG 25/10 – 28/10 Sportklassen 3 en 4LS 

WOENSDAG 27 OKTOBER GROOTOUDERFEEST 

VRIJDAG 29 OKTOBER  Herfstrapport  
Bosspel 

ZATERDAG 30 OKT t/m 7 NOV.  HERFSTVAKANTIE 

ZATERDAG 27 NOVEMBER SUMMERFEST 
Vergeet zeker niet om tickets te bestellen!! 

Zie info in deze nieuwsbrief!! 
 

Leerlingenraad 

 

De leerlingenraad bestaat uit twee afgevaardigden per klas vanaf het 4e leerjaar. Zij 
denken mee na over het schoolse leven. Heel vaak worden er interessante 
voorstellen gedaan waar wij als schoolteam graag op ingaan. We geven onze 
kinderen op deze manier inspraak. Bovendien leren kinderen echt ‘vergaderen’, 
communiceren op een positieve manier en oefenen kinderen in het geven van 
feedback. Naar ons idee allemaal mooie vaardigheden die een meerwaarde 
betekenen in het dagelijks leven! De verslagen van alle vergaderingen kan je steeds 
terugvinden onder ‘downloads’ op de website van onze school. 
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WIST JE DAT WIJ OP ONZE SCHOOL OVER EEN OUDERCOMITÉ EN 
EEN SCHOOLRAAD BESCHIKKEN?  Kennen jullie het verschil? 

Het oudercomité is een groep actieve en enthousiaste ouders met een hart voor de 
school. Zij organiseren  tal van acties die de school en de kinderen ten goede 
komen, zoals de ontbijtmanden actie, pannenkoeken bakken tijdens het 
carnavalsfeest, een jaarlijkse kwis, … Dankzij het oudercomité kan de school vele 
initiatieven nemen die het schoolgebeuren uitstraling en dynamiek geven. 
Het oudercomité ondersteunt de school en heeft een luisterend oor voor de vragen 
en de noden van de ouders.  Een deel van die vragen kunnen beantwoord worden 
in een oudercomité vergadering wanneer zij van praktische aard zijn.  Vragen die 
gaan over het pedagogische project van de school worden doorgespeeld aan de 
schoolraad.   
Voorzitter: Jimmy De Souter  oc.annunciaranst@gmail.com 
We zijn steeds op zoek naar helpende handen in het oudercomité.  Stuur zeker een 
mailtje moest je interesse hebben om mee te werken. 
 
De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op onze 
school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap 
bespreken er welbepaalde thema’s met het schoolteam en de directie. Elk met hun 
eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze 
leerlingen. 

Voorzitter: Jef Verheyen: schoolraad@annuncia-ranst.be 

Heb je zelf een ideetje, een bekommernis, een vraag,… stuur dan zeker een mailtje! 

Ken je een grootouder of iemand uit de buurt die graag mee nadenkt over de 
school en de organisatie ervan? Stuur dan eveneens een mailtje naar bovenstaand 
mailadres.  We zijn immers ook nog op zoek naar mensen uit de lokale 
gemeenschap!  

De verslagen van beide vergaderingen kan je steeds terugvinden 
onder ‘downloads’ op de website van onze school! 

   
 

 

 

 

 
   

Grootouderfeest 

Op woensdag 27 oktober is het eindelijk weer zo ver!  Vorig schooljaar hebben onze 
grootouders dit fijne feest moeten missen omwille van corona!  Nu zijn we er weer 
helemaal klaar voor!   

Wanneer? Woensdag 27 oktober 2021 

Uur? 9u Deuren open 

Waar? Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst) 

 

mailto:oc.annunciaranst@gmail.com
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ANNUNCIA SUMMERFEST 
GOED NIEUWS!!!!!! 

Het Summerfest is terug! Na een spetterende eerste editie kon een tweede niet 

uitblijven. Bijpraten bij een verfrissend drankje? Je honger stillen bij onze 
foodtruck? Je dansbeentjes eindelijk nog eens losgooien? Het kan allemaal op ons 
Summerfest. Het ideale moment om even alle stress los te laten en nog eens te 
genieten!   Noteer alvast het volgende in je agenda: 

Wanneer?  zaterdag 27 november 

Place to be? polyvalente zaal van den Boomgaard. Wij voorzien lekker eten en 

drinken, een goede dj en massa’s ambiance. Zeg niet dat je het niet wist, hou 27 
november vrij en boek alvast je babysit! 

Het eerste Summerfest gemist? Of je net geweldig goed geamuseerd? Allebei een 
goede reden om er nu zeker bij te zijn! Kaarten bestellen kan snel en eenvoudig via 
onze website www.summerfest.party  

 

 

 

 
   

Betalen per domiciliëring 

Indien u wenst om per domiciliëring te betalen kan u een mailtje sturen naar 
boekhouding@annuncia-ranst.be. U krijgt dan de nodige documenten om in te 
vullen doorgestuurd.  Op die manier kan u de eerstvolgende schoolrekening per 
domiciliëring betalen. 

 

 

 

 
   

Daguitstappen en meerdaagse uitstappen 

Er zijn ziekenfondsen die terugbetaling bieden bij daguitstappen.  Dit is voor elk 
ziekenfonds anders.  Die formulieren mag u inleveren telkens na de daguitstap.  Wij 
vullen ze graag voor u in! Voor de meerdaagse uitstappen dient u GEEN formulier 
in te dienen van het ziekenfonds.  Elke deelnemende leerling ontvangt van ons een 
formulier dat u kan indienen bij het ziekenfonds. 

 

 

 

 
   

Nabewaking 

Elke dag voorzien wij op onze school nabewaking.   
De nabewaking start op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15u45 en 
eindigt om 18u00.   
Op woensdag start de nabewaking om 12u15 en eindigt om 13u00.    
Mogen wij met aandrang vragen om de leerlingen voor deze einduren op te 
halen.   
Indien de kinderen niet tijdig opgehaald kunnen worden door onvoorziene 
omstandigheden gelieve dan te telefoneren naar onderstaande nummers.  Op deze 
manier weten wij dat u onderweg bent en zijn we ook in de mogelijkheid de 
kinderen even gerust te stellen.    

http://www.summerfest.party/
mailto:boekhouding@annuncia-ranst.be


Nabewaking centrum: 0484/98.33.75  
Nabewaking Millegem: 0484/97.32.73  
 
In nabewaking voorzien op school is niet evident.  Het vinden van vrijwilligers is niet 
altijd zo gemakkelijk.  Vaak zijn we dan op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die dit 
enthousiaste team willen versterken.  Bent u zo iemand of kent u iemand die de 
school hierin wenst te ondersteunen op regelmatige basis of in tijden van nood?  
Neem dan zeker contact op met nancy.pauwels@annuncia-ranst.be  

 

 

 

 
 

  

Website van de school 

Op de website van onze school kan u héél wat interessante informatie terugvinden.  
Momenteel maken we werk van een nieuwe indeling om u als ouders nog grondiger 
te informeren.  Als school werken we immers dagelijks aan het pedagogische 
project van onze school.  Al die info doorsturen via het ouderplatform is niet 
mogelijk.  Vandaar dat we onze website een beetje aangepast hebben.  U kan er 
informatie terugvinden over bijvoorbeeld het huiswerkbeleid, het gedragsbeleid, 
zorgwerking, onze schoolvisie, het beleid op leerlingbegeleiding, het anti-
pestbeleid,… 

Bovendien kan u ook onze herwerkte versie bekijken van het schoolreglement.  In 
de loop van oktober zouden alle aanpassingen klaar moeten zijn. 

https://www.annuncia-ranst.be/ 

Vergeet dan zeker niet om een kijkje te nemen! 

 

 

Nieuws vanuit de BiB 

De Leesjury 

Een nieuw schooljaar, een nieuw leesjaar! Ook dit jaar kan je weer meelezen met de 
Leesjury (de vroegere KJV). Lees je graag? Ben je op zoek naar nieuwe leestips? Heb 
je zin om met anderen over de boeken die je gelezen hebt te praten? En ben je 
tussen 4 en 18 jaar? Schrijf je dan in voor de Leesjury. Vanaf oktober gaan we van 
start met de leesgroepjes. Als alle boeken gelezen zijn, wordt er gestemd en komt er 
een winnaar uit de bus. En dan is het feest! 

Info en inschrijven: in de bib of op ranst.bibliotheek.be 

 

Voorleesateliers Verhalenweverij 

Heb je zin in een leuk of spannend verhaal? Kom dan naar het voorleesatelier van 
de Verhalenweverij in de bib of het asielcentrum op woensdagnamiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. De juiste data en locatie vind je op 
ranst.bibliotheek.be/Verhalenweverij. 

mailto:nancy.pauwels@annuncia-ranst.be
http://ranst.bibliotheek.be/
http://ranst.bibliotheek.be/Verhalenweverij


We lezen voor met een verteltheatertje, ontdekken de mooiste prentenboeken en 
verdiepen ons in het verhaal met een knutselopdracht.   

Activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Anderstalige nieuwkomers worden 
aangemoedigd om deel te nemen. Deelname gratis, maar inschrijven is verplicht. 

Info en inschrijven: in de bib, ranst.bibliotheek.be of ranst.be 
 

Deze activiteit is een samenwerking tussen de gemeente Ranst, Fedasil 
opvangcentrum voor asielzoekers en De Verhalenweverij en komt tot stand met 
steun van Literatuur Vlaanderen. 

 

 

 

Vriendelijke groeten van het schoolteam! 

http://ranst.bibliotheek.be/
http://ranst.be/

