Datum: Januari 2021
Aan: Alle ouders met een kind geboren in 2019
Betreft: Kennismaking met onze school

Beste ouders,
In de loop van 2021/2022 zal jullie kindje een belangrijke stap zetten in zijn/haar leven. De eerste
keer naar school! Dat je als ouder daarvoor zorgvuldig een school wilt uitkiezen die aansluit bij jullie
verwachtingen, kunnen wij begrijpen. Het is ook daarom dat we jullie met dit schrijven onze school
even kort willen voorstellen.
De basisschool Sint-Lucia is een kleine dorpsschool gelegen in een
zeer groene omgeving. Onze school telt 6 kleuterklassen en 7 klassen
in de lagere school. Als dorpsschool vinden we het belangrijk om alle
kinderen een warm gevoel te geven zodat ze zich gauw thuis voelen.
Ook voor de ouders willen we de drempel laag houden.
Ouderbetrokkenheid en aanspreekbaarheid staan daarbij centraal.
Bij ons zal jullie zoon/dochter alle kansen krijgen om zich ten volle te ontplooien op alle vlakken:
sociale vaardigheden, denkontwikkeling, kennis, …. Onze ruime, lichte kleuterklassen en uitdagende
speelplaats met grote graskoer bieden erg veel speelruimte zodat onze kleuters voldoende kunnen
bewegen en spelenderwijs leren.
Wilt u graag nog meer te weten komen over onze school, bekijk dan zeker verder onze website:
www.st-lucia.be.

Dit schooljaar kunnen we jullie niet de kans geven om in onze instapklas op ontdekking te gaan met
jullie zoon/dochter tijdens ons schoolfeest. Maar weet dat jullie met al jullie vragen terecht kunnen
bij juf Lieve. Je kan haar bereiken via konijntjes@st-lucia.be.

Via de gemeente Ranst hebben jullie ongetwijfeld de brochure, van de scholen op grondgebied
Ranst, al ontvangen. Ook daarin kunnen jullie al wat meer over onze school ontdekken.
Wenst u graag uw kindje in te schrijven voor het schooljaar 2021-2022 dan kan dat vanaf maandag
1 maart 2021. (meer info betreffende inschrijvingen, instapdata op onze website bij ‘werking’,
‘inschrijvingen’. Kijk hier ook voor meer info betreffende de voorrangsregeling voor broers/zussen)
Inschrijven kan enkel via digitale weg of via documenten die we bezorgen. Mail hiervoor naar
directie@st-lucia.be. Een korte rondleiding kan buiten de schooluren en op afspraak.
Indien u reeds een afspraak maakte, ontmoeten we elkaar binnenkort en heet ik u en uw kind alvast
van harte welkom op onze school.
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Alle kindjes en hun ouders worden in de loop van het schooljaar ook nog per instapmoment
uitgenodigd voor een ‘Open deurtje’ waarbij er kennis kan gemaakt worden met de klas en de juf.
Ook dan is er de gelegenheid om in te schrijven. Deze data zijn bij de start van het nieuwe
schooljaar op de schoolwebsite terug te vinden.
Altijd welkom om op afspraak en op een veilige manier een kijkje te nemen op onze school. Ik kijk er
alvast naar uit om jullie te mogen verwelkomen.
Het schoolteam - Kevin Francken (directeur)
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