
 

  

 

 

WELKOM 
Beste ouder(s), 
 
Van harte welkom aan iedereen!!! 

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie vliegen we samen het nieuwe 
schooljaar in!  

Tijdens de vakantie werd er in onze kleuterschool bijzonder hard gewerkt.  De 
kleuterklassen in de C-Blok werden volledig opgefrist!  De klassen werden 
geschilderd en voorzien van nieuwe kasten of oude kasten werden verfraaid.  Er 
werd bijzonder hard gewerkt door onze kleuterleidsters alsook door onze 
klusjesmannen waarvoor VAN HARTE DANK!! 

Het 3e leerjaar werd voorzien van nieuw en fris maar tevens ook flexibel 
inzetbaar meubilair.  Gedifferentieerd onderwijs, onderwijs op maat, 
verschillende groeperingsvormen zorgen voor andere behoeftes wat meubilair 
betreft.  De tijd van voortdurend frontaal lesgeven ligt immers al eventjes achter 
ons.  Dit schooljaar namen we dan ook de start om jaar bij jaar onze 
klasinrichting meer te gaan afstemmen op deze nieuwe evolutie.  Jaarlijks zullen 
we nu telkens een leerjaar voorzien van nieuw, aangepast, flexibel inzetbaar 
meubilair! 

De werken in onze turnzaal liepen omwille van omstandigheden behoorlijk wat 
vertraging op met als gevolg dat we jammer genoeg op 1 september nog niet 
kunnen starten in onze nieuwe turnzaal wat we bijzonder betreuren.  Voorlopig 
zal er bij mooi weer buiten geturnd worden.  Bij slecht weer maken we nog 
even gebruik van het Gildenhuis.  We hopen van harte dat er een tandje 
bijgestoken wordt en we snel opnieuw gebruik kunnen maken van onze 
turnzaal! 

Ook de dakwerken liepen vertraging op.  Dat betekent dat er op onze 
speelplaats nog hinder is.  Wij hopen van harte dat ook deze werken 
stilletjesaan tot zijn einde kunnen komen. 

Digisprong doet intrede in onze school!   

Wat is Digisprong? Een definitie: 

Digisprong is een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs: Een 
toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het 
leerplichtonderwijs. Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid. 
ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale 
leermiddelen. 
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De eerste fase van Digisprong zal tijdens de herfstvakantie aangevat worden.  
Zo zal heel de school voorzien worden van een up to date en veilige ICT-
infrastructuur en zal het ganse netwerk aangepast worden.    

Tijdens het algemene infomoment in september zullen we in de klassen meer 
toelichting geven over hoe wij met onze school Digisprong vorm zullen geven. 

We hebben ons dus zeker niet verveeld tijdens de vakantie!!  Bedankt aan alle 
leerkrachten, het onderhoudsteam en het klusjesteam voor al dat harde werk! 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA …(zie ook kalender in bijlage) 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER Hervatting van de lessen 
Nabewaking tot 13u 

DINSDAG 7 SEPTEMBER Infoavond 1 en 2LS 

DONDERDAG 9 SEPTEMBER Opstart Rots & Water-training 

ZONDAG 12 SEPTEMBER Uitgestelde 1e Communie 

MAANDAG 13 SEPTEMER Infoavond 3 en 4LS 

DINSDAG 14 SEPTEMBER  Infoavond 5 en 6LS 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER Infoavond kleuterschool Centrum en 
Millegem 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER Strapdag 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER Schoolfotograaf 

DONDERDAG 23 SEPTEMBER Oudercomité 20u 

VRIJDAG 24 SEPTEMBER Sportdag lagere school 

MAANDAG 27 SEPTEMBER Facultatief verlof 
 NAAMTEKENEN a.u.b. 

Bij het begin van het schooljaar 
vragen we een extra inspanning 
om alles te tekenen en uw 
kind(eren) aan te sporen om zorg 
te dragen voor persoonlijke 
spullen. 
 

 CORONA UPDATE 

● Kijkavond 27 
augustus: 

We gaan als volgt te werk: 
 
We verwelkomen u graag op 
vrijdag 27 augustus tussen 18u en 
20u.  We vragen beleefd om met 
de volgende maatregelen rekening 
te houden: 
 



-    Om algemene 
drukte te 
vermijden 
zorgden we voor 
een aanpassing 
van de uren. 
Iedereen is 
welkom tussen 
18u en 20u.  Op 
deze manier is er 
meer spreiding 
mogelijk. 

-    Indien u in de 
gelegenheid bent 
om alleen naar 
de school te 
komen met uw 
zoon/dochter 
dan zorgt dit 
algemeen voor 
minder drukte op 
school.  Dit is 
echter geen 
verplichting. 
Beide ouders zijn 
aldus welkom. 

-    De ouders van 
onze kleuters 
betreden en 
verlaten de 
school via de 
Doggenhoutstraa
t.  De ouders van 
de lagere school 
betreden de 
school via de 
Gasthuisstraat en 
verlaten de 
school via de 
Doggenhoutstraa
t. (via de 
gekende 
wandelroute) 
Ouders met 
kinderen uit 
beide afdelingen 
komen via de 
Gasthuisstraat en 
verlaten de 
school via de 
Doggenhoutstraa



t(=éénrichtingsve
rkeer) 

-    U houdt uw zoon 
of dochter bij de 
hand. Kinderen 
lopen niet alleen 
door de school. 

-    Mondmaskers 
zijn nog steeds 
verplicht. 

-    Handen graag 
ontsmetten bij 
het betreden van 
de klaslokalen. 

-    De 
klasleerkrachten 
zien erop toe dat 
er maximum 8 
ouders 
tegelijkertijd met 
hun 
zoon/dochter in 
het klaslokaal 
aanwezig zijn. 
Het kan aldus zijn 
dat u even dient 
aan te schuiven 
alvorens u de 
klas binnengaat.  
Iedereen staat op 
dat moment zelf 
in voor het 
bewaren van 
afstand.  
Wachten doet u 
best buiten en 
niet in de smalle 
gangen.  Onze 
zorgleerkrachten 
houden een 
oogje in het zeil. 

 
● Toekomen en 

ophalen 
vanaf 1 
september 
2021  

Ochtend 8.40u:  Start van de 
schooldag.   

- kleuterschool: 
vanaf 8u25 



betreden de 
ouders de school 
via de 
Doggenhoutstraa
t en brengen hun 
kleuters tot aan 
de grote/kleine 
zaal.  Ouders 
verlaten de 
school eveneens 
via de 
Doggenhoutstraa
t.  

- De eerste week 
mogen ouders 
van nieuwe 
instappers (2,5j) 
hun kindje 
afzetten in de 
kleine zaal. Op 
deze manier 
willen we hen 
rustig en warm 
onthalen. 

- wijkafdeling 
Millegem: 
kleuters worden 
afgezet aan de 
poort van de 
speelplaats  

- lagere school: 
vanaf 8u25 
betreden de 
kinderen de 
school alleen (= 
zonder ouders) 
via de 
Gasthuisstraat.  
Ze gaan 
onmiddellijk naar 
het klaslokaal.   

- Bij de overstap 
van de 3e 
kleuterklas naar 
het 1e leerjaar zijn 
de ouders de 
eerste week van 
september 
welkom op de 
speelplaats. 
Ouders betreden 
de school via de 



Gasthuisstraat en 
verlaten de 
school via de 
Doggenhoutstraa
t of 
Gasthuisstraat. 

Middag (12.15u)  
- kleuterschool: de 

ouders aan de 
poort kunnen 
rustig de 
speelplaats 
betreden en hun 
kleuter afhalen 
aan de 
grote/kleine zaal. 
Ouders betreden 
en verlaten de 
school via de 
Gasthuisstraat. 

- lagere school: 
kinderen die 
thuis gaan eten 
komen naar de 
speelplaats en 
verzamelen op 
de banken aan 
de schoolpoort. 
Ouders halen 
hun kinderen 
daar op. 

Ouders betreden en 
verlaten de school via 
de Gasthuisstraat. 

Namiddag belsignaal om 15.30u  
OPGELET: Belangrijke 
wijziging voor de 
kleuterschool!! We stappen 
deels terug over op de 
regeling van VOOR 
corona. 

- kleuterschool: de 
ouders betreden 
de school via de 
Gasthuisstraat, 
volgen de 
wandelroute en 
halen hun 
kinderen op aan 
de klasdeur en 
verlaten de 
school via de 



Doggenhoutstraa
t.  Onder toezicht 
van de ouders 
nemen de 
kleuters hun 
boekentas en jas.  

- Indien uw kind 
opgehaald wordt 
door een ander 
(ons onbekend) 
persoon, gelieve 
ons dan vooraf 
te verwittigen. 

- wijkafdeling 
Millegem: 
kleuters worden 
na het belsignaal 
opgehaald aan 
de klasdeur. 

- lagere school: 
kinderen komen 
op de 
speelplaats en 
gaan in hun 
klasrijen staan. 
Ouders betreden 
de school via de 
Gasthuisstraat, 
volgen de 
wandelroute en 
verlaten de 
school via de 
Doggenhoutstraa
t.  Kinderen die 
gebruik maken 
van de begeleide 
rijen gaan onder 
toezicht naar de 
afgesproken 
plaats. 

- Wanneer uw 
kind de school 
verlaat op een 
afwijkende 
manier (bv. met 
begeleidende rij 
i.p.v. opgehaald 
worden), gelieve 
de klasleerkracht 
hiervan op de 
hoogte te 
brengen. Dit kan 



mondeling of via 
de klasagenda. 

- Alle ouders 
dragen steeds 
verplicht een 
mondmasker. 

- Het ontsmetten 
van handen aan 
de schoolpoort 
mag maar is niet 
meer verplicht 
gezien het feit 
dat iedereen in 
openlucht 
wandelt.  
Wanneer u een 
klaslokaal dient 
te betreden dan 
kan u aan het 
klaslokaal zelf 
steeds de 
handen 
ontsmetten. Er 
zijn voldoende 
ontsmettingspo
mpjes 
geïnstalleerd. 

- Bij het afhalen 
van de kinderen 
om 15u30 staan 
we opnieuw met 
meer mensen 
aan de 
schoolpoort 
gezien iedereen 
dezelfde ingang 
gebruikt.  Mogen 
we vragen om 
aan de 
schoolpoort de 
nodige afstand te 
voorzien.  
Wachten kan 
aan weerszijden 
van de 
schoolpoort, 
alsook aan de 
overkant van de 
straat.  Afhalen 
kan tussen 15u30 
en 15u45.  
Hierdoor kan er 



ook opnieuw wat 
spreiding zijn.   

- De nabewaking 
start opnieuw 
om 15u45.(zoals 
voor corona) 

 
 
● Infoavonden 

De data van de  algemene 
infoavonden kan u bovenaan 
terugvinden.  Hieronder kan u 
lezen onder welke voorwaarden 
deze doorgaan: 

- Per leerling is er 
slechts één 
ouder welkom. 

- Mondmaskers 
zijn verplicht net 
als het 
ontsmetten van 
handen bij het 
betreden van de 
klaslokalen. 

- De klasleerkracht 
zorgt ervoor dat 
u per 8 in een 
groepje zit.  We 
hanteren 
hiervoor de 
maatregelen 
zoals deze 
worden 
toegepast in de 
horeca. Ramen 
en deuren zullen 
openstaan. 

 
● Nog enkele 

andere 
wijzigingen: 

 
- Mondmaskers 

voor leerlingen 
van 5 en 6LS zijn 
niet langer 
verplicht. 

- Huiswerkklas 
gaat terug door 
zoals voorheen. 

- Verjaardagen: 
We gaan terug 



naar de tijd voor 
corona: 
Trakteren is geen 
verplichting!  Indi
en u toch iets wil 
meegeven dan 
graag een droge 
cake, koek of een 
stuk fruit. (de tijd 
van chips, 
snoep,…is voorbij 
😊) 

- Eendaagse en 
meerdaagse 
uitstappen 
mogen doorgaan 
volgens de regels 
die gelden in de 
bredere 
samenleving. 

- Toekomen en 
afhalen: zie 
boven 

- Oudercontacten 
mogen opnieuw 
doorgaan.  (met 
mondmasker 
weliswaar) 

- Inzetten op 
handhygiëne 
blijft 
noodzakelijk.  De 
wasstraten 
blijven aldus nog 
een tijdje 
aanwezig op 
onze school.  Het 
frequent handen 
wassen blijft 
belangrijk. 

- Verluchten blijft 
noodzakelijk en 
belangrijk.  We 
blijven aldus 
onze CO2-
meters gebruiken 
en ramen en 
deuren zullen 
maximaal open 
blijven.  Bij iets 
minder weer kan 
het aldus zeker 



geen kwaad een 
extra truitje te 
voorzien. 

- In gemeenten 
waar de situatie 
op basis van de 
cijfers acuut is, 
kan de lokale 
crisiscel net zoals 
vorig schooljaar 
per direct en 
afhankelijk van 
de situatie 
overgaan tot 
extra 
maatregelen:  

o mondmas
kers bij 
personeel 
en 
leerlingen 
(+10 jaar) 
gedurend
e 14 dagen 

o preventief 
testen van 
klasgroep(
en) 
(d.m.v. 
codes die 
het CLB 
genereert 
of 
mobiele 
teams) 

o quarantai
ne van 
klasgroep(
en) 

- Bij melding van 
een 
(vermoedelijke) 
besmetting op 
school volgen 
we nog steeds 
de richtlijnen en 
aanpak van het 
CLB. 

 
 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=674be74f35&e=64b581ae00
https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=674be74f35&e=64b581ae00


 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

COMMUNICATIE 

Op onze school vinden wij een nauwe samenwerking tussen ouders en school 
erg belangrijk. 

Mocht u zich tijdens het schooljaar zorgen maken over uw kind, twijfel dan niet 
om hierover duidelijk en open met de school te communiceren. We willen u 

vragen om in eerste instantie contact op te nemen met de klasjuf, maar ook de 
directie en de zorgjuffen zijn steeds te bereiken. Blijf niet lopen met zorgen i.v.m. 

de school… 
U bent steeds welkom! U maakt best eerst even een afspraak. 

 

 

 

 
   

Wat is nieuw dit schooljaar? 

Het schoolreglement: 
Het schoolreglement zit in een nieuw kleedje.  U kan dit nalezen op de website 
van de school.  Het document werd opgesplitst in enerzijds het 
‘Schoolreglement’ en anderzijds de ‘Praktische informatiebundel’.   
 
Een belangrijke wijziging voor de kleuterschool = 
 
Vanaf dit schooljaar zal de verplichte taalscreening, die tot op heden 
plaatsvond in het eerste jaar van het lager onderwijs, vroeger afgenomen 
worden, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar) en dus in het 
kleuteronderwijs.  De taalscreening is een bijkomend instrument binnen het 
breed evalueren van leerlingen. De screening heeft de bedoeling om bovenop 
de eigen ervaring en evaluatiegegevens waarover de leraar beschikt, 
bijkomende informatie te geven over de taalontwikkeling van de vijfjarige 
kleuter. 
 
Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen leerlingen die het 
Nederlands onvoldoende beheersen vanaf het schooljaar 2021-2022 een actief 
taalintegratietraject Nederlands moeten volgen.  

 

 

 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verplichte-taalscreening-bij-eerste-instap-in-het-gewoon-lager-onderwijs


 

 
 
 

VRIJDAG 18 september STRAPDAG 
Vrijdag 17 september is het  ‘STRAPDAG’.  Onze school doet mee aan de 

jaarlijkse STRAPDAG van Octopusplan.  Onze school wil met deze campagne 
aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en wil 
kinderen en ouders stimuleren om wat vaker te voet of met de fiets naar 

school te komen. Zich duurzaam verplaatsen zorgt voor meer veiligheid op de 
schoolroutes en aan de schoolpoort. Strappen is bovendien goed voor het 

milieu, voor de gezondheid en de zelfontplooiing van jezelf en je kind. 

 

 

 

NIEUWS VANUIT HET OUDERCOMITE 

Alle data van de oudercomitévergaderingen kan u terugvinden op de website 
en het ouderplatform van onze school. Ik zet ze hierbij nog even op een rijtje: 
23/09 - 25/11 – 25/01 – 24/03 – 12/05 

Wie zijn we?  Wat doen we?  Wat drijft ons?? 

● Op donderdag 23  september 2021 om 20u gaat de eerste vergadering door!!  
Wie graag wil meeluisteren stuurt een mailtje naar 
oudercomite.annuncia.ranst@gmail.com 

 

 VEILIGHEID 

 

Mogen we bij aanvang van het nieuwe schooljaar vragen 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!   

Net zoals vorig schooljaar nemen we ook de poort aan de Doggenhoutstraat in 
gebruik.  Mogen wij vragen om ook daar de nodige veiligheidsregels in acht te 

nemen en uitsluitend te parkeren daar waar het toegestaan is.   Volzet= volzet!!! 

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.   

 

 Reebokje 

mailto:oudercomite.annuncia.ranst@gmail.com


 

Er wordt er vanuit de gemeente ook buitenschoolse kinderopvang (BKO) 
aangeboden. Op woensdagnamiddag gaat deze opvang door in de 
gemeenteschool. De opvang start aansluitend na het eindigen van de lessen en 
duurt tot 18u.  

Opgelet: U dient zich in te schrijven. Voor meer informatie raadpleeg de 
website van de gemeente Ranst. : https://reservaties.ranst.be 

Ook in de korte vakanties (herfst en krokus), pedagogische en facultatieve 
verlofdagen zal de BKO opvang bieden aan alle schoolgaande kinderen tussen 
2,5 – 12 jaar. Ook hiervoor dient vooraf ingeschreven te worden. 

Voor de paas -en zomervakantie voorziet de gemeente speelpleinwerking.  U 
dient hier eveneens vooraf in te schrijven. Voor meer informatie raadpleeg 
eveneens de website van de gemeente Ranst. : https://reservaties.ranst.be 

 
 

 

 

 

 
   

 

Wij wensen iedereen een super-geweldig-fantastisch-
formidabel schooljaar toe!!! 

SCHOOLTEAM ANNUNCIA!! 

 
 

 

 

 

 

 

https://reservaties.ranst.be/
https://reservaties.ranst.be/

