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Beste ouder
We sluiten binnenkort een hectische periode af en gaan een hoopvolle periode
tegemoet.
Dank aan iedereen voor de extra inzet, het begrip en de flexibiliteit bij het
constant schakelen.
Met mondjesmaat worden ook de maatregelen versoepeld op onze school.
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Nieuwe maatregelen vanaf 19 februari 2022
Coronabarometer oranje
1. Kinderen uit het basisonderwijs hoeven geen mondmasker meer te dragen.
2. Leerlingen uit het secundair onderwijs dragen een mondmasker op het schooldomein.
3. Volwassenen dragen een mondmasker op het schooldomein.
4. Voor buitenschoolse activiteiten volgt de barometer de regels van de samenleving.
5. Meerdaagse uitstappen gaan door (sportklassen en bosklassen).
6. Er is opnieuw zwemmen na de krokusvakantie.
7. Voor en na de turnles kunnen de kinderen zich terug
omkleden.
8. Er is voor-en naschoolse opvang.
9. Fysieke schoolbezoeken en rondleidingen zijn mogelijk buiten
de lesuren.
10. Meer info volgt nog in verband met oudercontacten.
Beslisboom

Mag mijn kind naar school na een hoog-risicocontact?
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Wanneer mag mijn kind naar school na een positieve PCR test?
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Carnaval
Traditiegetrouw mogen de leerlingen verkleed naar school komen op
vrijdag 25 februari.
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Facturatie
Dinsdag 8 maart wordt de factuur voor de maand februari meegegeven.
Indien u nog een openstaande factuur hebt van vorige periode, gelieve dit dringend in
orde te brengen.
Om aanmaningen te vermijden kunt u terecht bij ons voor een domiciliëring, dit maakt
het zowel voor u als voor ons vlotter werken. Het formulier kun je ophalen/afgeven op
het schoolsecretariaat en kunt u ook als bijlage terugvinden.
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Nieuwe inschrijvingen schooljaar 2022-2023
Volgend schooljaar zetten de kinderen geboren in 2020 hun eerste stapjes naar
school. Een moment om te koesteren.
De inschrijvingsperiode start binnenkort. Er is een wettelijk bepaald kader
(voorrangsregeling) rond inschrijvingen van nieuwe leerlingen:
Van 7 - 18 maart:
21 maart:
22 maart - 19 april:
20 april:

voorrangsperiode voor broertjes en zusjes.
voorrangsperiode voor kinderen van het personeel.
START inschrijvingen voor alle kinderen rekening houdend met de sociale context
(indicator).
START vrije inschrijving.

Kinderen kunnen altijd worden aangemeld via volgende link:
https://www.basisschoolstene.be/nl/aanmelden
Of u neemt telefonisch contact op met de school: 059/50 06 91
Wij nemen daarna contact met u op voor een persoonlijke rondleiding.
Kinderen die geboren zijn in 2019 kunnen zeker dit schooljaar nog ingeschreven worden ook al starten
deze kinderen pas op 1 september 2022.
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Start krokusvakantie
De krokusvakantie start op maandag 28 februari en eindigt zondag 6 maart 2022.

