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1

Opendeurdag 29 april 2022

Op 29 april zetten we de deuren open van 17u tot 19u30.

2
Zomerfeest 18 juni 2022
Na twee jaar kunnen we opnieuw feesten organiseren op school. We doen dit net voor de
zomervakantie op zaterdag 18 juni 2022. Meer info binnenkort.
3
Facturatie
Dinsdag 19 april wordt de factuur voor de maand maart 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.

4
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
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Of u neemt telefonisch contact op met de school: 059 500 691
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.
5
Uitstap K1 + K2 op dinsdag 19 april 2022
K1 en K2 gaan op uitstap naar ‘De Sierk’ juist na de vakantie. Lunchpakket niet vergeten!
6
Paas(lente)vakantie
De paasvakantie start op maandag 4 april en eindigt maandag 18 april 2022.
Dinsdag 19 april is er dus terug school.

