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Beste ouder 
 
We zijn ondertussen oktober. Graag geven we wat gebundelde info door. 
 
1 Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op 8 november naar school om individuele foto’s 
te nemen. 
 
 
 
 
2 Geen school (zie infofolder begin schooljaar) 
Maandag 10 oktober: pedagogische studiedag 

Vrijdag 11 november: wapenstilstand 

 

 

 

 

 

 

 

3 Rapport (lagere afdeling) 
Het rapport wordt meegegeven op 25 november. 
 

 

 

4 oudercontact 

Op maandag 28 november is er fysiek oudercontact. Meer info volgt na de herfstvakantie. 
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5 Facturatie 
De factuur van september wordt meegegeven deze week of begin volgende week. 
Bedankt om die binnen de afgesproken termijn te betalen. 
 
 

 

 

6 Vakantie 
De herfstvakantie start op 31 oktober en eindigt op 6 november. 

 

7 Save the date 
Halloweentocht op 22 oktober! 
Kostprijs: 5 euro per persoon (volwassenen en kinderen) 
Gratis voor kinderen onder de 2,5 jaar. 
Graag invullen met hoeveel personen u zich wenst in te schrijven. De inschrijvingsstrook is terug te vinden 
in het agenda van uw kind. 
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Kerstwandeltocht op 16 december! 

 

 

 

 

 

Kleuterfeest voor de peutertjes en eerste kleuter op 30 november! 

 

 

 

 

 

8 Smartschool 
Smartschool is het gratis digitaal platform van onze school dat gebruikt 
wordt als communicatiemiddel. We merken dat niet alle ouders de weg 
naar dit platform vinden, of zijn hun wachtwoord vergeten. De school zet 
u graag op weg, aarzel dus niet ons te contacteren. 
 
Ook de leerlingen van L5 en L6 krijgen een account. 
 
9 Maaltijden bestellen 
Op maandag 10 oktober wordt het formulier doorgestuurd naar de 
leverancier. 
Wees op tijd, nabestellen is niet mogelijk. 
Wanneer uw kind ziek is, verwittig het secretariaat, ook om eventuele 

maaltijden te laten schrappen. Dit kan telefonisch 059 500 691 of via mail: 

secretariaat@basisschoolstene.be (vermeld zeker en vast: naam van de leerling, klas en het aantal dagen 

van afwezigheid). 

KLIK HIER om het formulier te openen. Deadline maandag 10 oktober. 
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Bij verdere vragen, neem gerust contact op met het secretariaat. 

Er kwam veel vraag om reeds de maaltijden te kunnen doorgeven voor het volledig schooljaar. 

Alle links kunnen hieronder teruggevonden worden. Daar wij nog steeds verbonden zijn met de cateraar 

Agapé die streeft naar een maandelijks bestellen is elke maand nog altijd een ander formulier. 

 

KLIK HIER om het formulier DECEMBER te openen. Deadline maandag 7 november. 

KLIK HIER om het formulier JANUARI te openen. Deadline maandag 12 december. 

KLIK HIER om het formulier FEBRUARI te openen. Deadline maandag 9 januari. 

KLIK HIER om het formulier MAART te openen. Deadline maandag 13 februari. 

KLIK HIER om het formulier APRIL te openen. Deadline maandag 13 maart. 

KLIK HIER om het formulier MEI te openen. Deadline maandag 27 maart. 

KLIK HIER om het formulier JUNI te openen. Deadline vrijdag 12 mei. 

 
9 Speelgoed mee naar school 
We zien dat er op school opnieuw veel speelgoed meekomt van thuis. Zo zijn momenteel de stickies, 
beyblades opnieuw razend populair. Het is fijn dat kinderen spelen en zich amuseren maar dit heeft ook 
een keerzijde. 
Zo raken kinderen hun speelgoed kwijt en wisselen ze hun speelgoed op een oneerlijke manier. Met als 
gevolg ruzie dat soms gepaard gaat met tranen. 
Het schoolreglement is hierin duidelijk dat meegebrachte spullen van thuis, niet onder de 
verantwoordelijkheid van de school vallen. Bescherm uw kind hierin wat de voorwaarden zijn indien er 
speelgoed van thuis mee naar school gaat. 
 
 
10 Team Steengoed 
Zin om een steentje bij te dragen? Team Steengoed is onze oudervereniging die 
in tal van projecten de school extra ondersteunt. Zo zijn we te zien in de 
organisatie van Halloween, het zomerfeest, verkeer rond de school, … 
Maandelijks komen we samen. Interesse? teamsteengoed@gmail.com 
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