
BELANGRIJKE DATA …

WOENSDAG 29 DECEMBER 2021 Kindertoneel Gezinsbond
meer info onderaan

MAANDAG 10 JANUARI 2022 Frisse start na de kerstvakantie
Instap nieuwe kleutertjes

WOENSDAG 19 JANUARI 2022 KIJKMOMENT KLEUTERSCHOOL

VRIJDAG 21 JANUARI 2022 RAPPORT

DINSDAG 25 JANUARI 2022 OUDERCOMITÉ

WOENSDAG 26 JANUARI 2022 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG:
GEEN SCHOOL

MAANDAG 31 JANUARI 2022 Dag van de directeur

Verloren voorwerpen en naamtekenen aub

In de komende koude wintermaanden kunnen we handschoenen, sjaal en muts
goed gebruiken. Bijna dagelijks melden kinderen dat ze hun handschoenen of muts
ergens verloren zijn.  Een oproep: Voorzie alles tijdig van naam, zodat we de
gevonden voorwerpen aan de juiste kleuter of leerling terug kunnen bezorgen. We
willen ook een oproep doen om alle brooddozen, koekendozen, zwemgerief,
turngerief, kledij,…te tekenen met de naam van uw kind. Kom zeker ook regelmatig
een kijkje nemen in het verloren voorwerpenhoekje naast de inkomhal!

MAANDAG 10 JANUARI, INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS

Op maandag 10 januari verwelkomen we weer nieuwe kleuters op onze school.
Het is dan immers de tweede instapdag van dit schooljaar. De volgende datum om
opnieuw in te stappen is op dinsdag 1 februari 2022.



WOENSDAG 26 JANUARI, PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Onze derde pedagogische studiedag is gepland op woensdag 26 januari. 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.

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 vrijdag 25 februari inschrijven. (= voorrangsperiode). Via het ouderplatform
ontvangt u op maandag 14 februari een invulformulier waarop aangeduid kan worden of u
een broertje of zusje wenst in te schrijven. (Mogelijks is uw zoontje of dochtertje reeds
ingeschreven.  Uiteraard hoeft u dit dan NIET opnieuw te doen.)
Op basis daarvan sturen wij via het ouderplatform een link door waarmee u uw zoon/dochter
online kan inschrijven.  Een kopie van de paspoorten is niet meer nodig.  Enkele dagen na
de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail.
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!!



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

mailto:greet.swaegers@skynet.be


DANKJEWEL !

Beste ouder(s)

de voorbije weken op school waren best heftig en pittig, voortdurend nieuwe
maatregelen, collega’s en leerlingen geveld door ziekte of quarantaine,
noodremprocedures opstarten en overschakelen op afstandsonderwijs,...

We zijn enorm opgelucht dat we het einde van het eerste trimester hebben
gehaald!

Wat deed het ons dan ook deugd om maandagochtend de school binnen te
wandelen en verrast te worden door prachtige spandoeken met hartverwarmende
boodschappen!

Dank je wel voor jullie vertrouwen in ons team en de steun die we mogen ervaren.
Dat doet ons geweldig veel deugd.

Wi� wense� julli� fijn� e� sfeervoll� feestdage�!
O� naa� ee� moo� 2022!
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