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11 januari 2023 
 
Beste ouder 
 
In deze brief nog een aantal belangrijke mededelingen. 
 
1 Fluohesjes 
Alle kinderen krijgen op donderdag 12 december een GRATIS fluohesje van de 
school mee naar huis. 
De fluohesjes werden gesponsord door Ginocarts. 
 
Gebruik het fluohesje om te voet of met de fiets naar school te gaan. Zo ben je 
goed zichtbaar in het verkeer. Op school stop je het fluohesje steeds in de boekentas. 
We gebruiken de hesjes ook tijdens onze buitenschoolse uitstappen. 
 
Bedankt aan de oudervereniging ‘Team Steengoed’ om dit initiatief op zich te nemen. 
 
2 Attest kinderopvang 
Binnenkort komt de jaarlijkse belastingbrief terug in de 
brievenbus of uw mailbox (taxonweb). 
 
De overheid verwacht van ons dat we de attesten voor de 
buitenschoolse opvang digitaliseren zodat deze gekoppeld 
worden met uw belastingbrief. Met deze attesten geniet u 
van een belastingvoordeel. 
 
Omdat de attesten van de kinderen gekoppeld moeten 
worden met de ouders vragen we om het 
rijksregisternummer van de ouder (waar het kind ten laste 
staat) in te vullen door onderstaand formulier in te vullen: 
 
KLIK HIER om het formulier te openen. 
 
U vindt uw rijksregisternummer achteraan op uw identiteitskaart. Dit nummer bestaat uit 11 cijfers, 
waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden. 
 
Wie een belastingvoordeel wenst, vult het formulier in voor 31 januari 2023. 
 
Bedankt om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D8R9_9PC00-xEIg_NoX0bI4bl5MmUrRMkApDSGT_f9VUOFRUNThWUlRYVTZXU01KV09KSlBZRUhHVi4u
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3 Inschrijvingen nieuwe leerlingen schooljaar 2023-2024 
Volgend schooljaar zetten de kinderen geboren in 2021 hun eerste stapjes In de 
peuterklas. Een moment om te koesteren. 
De inschrijvingsperiode voor nieuwe leerlingen start binnenkort. 
Er is een wettelijk bepaald kader rond het inschrijven van nieuwe leerlingen. 
Dit geldt voor alle scholen in Oostende. 
 
PERIODE 1 
Van 28 februari tot 21 maart 2023: Aanmeldingsperiode* 
 
PERIODE 2 
Van 24 april tot 15 mei 2023: Aangemelde leerlingen worden officieel ingeschreven indien er 

plaats is in de school. 
PERIODE 3 
Vanaf 23 mei:   START vrije inschrijvingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tijdens de aanmeldingsperiode worden de kinderen aangemeld via een digitaal systeem. De ouder 
krijgt dan een ‘ticket’ tot inschrijven voor PERIODE 2 (indien er plaats is). 
 
Vergeet dus zeker niet uw kind tijdig aan te melden tijdens PERIODE 1 
 
Indien uw kind al naar school gaat bij ons, hoeft u uiteraard niets te doen. Het gaat enkel om nieuwe 
leerlingen voor het schooljaar 2023-2024. 
 
Om een afspraak te maken voor een rondleiding of aanmelding (inschrijving), aarzel niet ons te 
contacteren via info@basisschoolstene.be, via smartschool of telefonisch 059/50 06 91 
 
U kunt ook de contactgegevens van uw kind doorgeven via volgende link: KLIK HIER 
 
Kinderen die geboren zijn in 2020 kunnen zeker dit schooljaar nog ingeschreven worden ook al starten 
deze kinderen pas op 1 september 2023. 

mailto:info@basisschoolstene.be
https://www.basisschoolstene.be/nl/aanmelden
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4 Bestellen maaltijden (zie bericht smartschool) 

Klik op onderstaande link om de maaltijden te bestellen : 
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. 

 
 
5 Opbrengst koekenverkoop 
De opbrengst van de koekenverkoop gaat naar Aropa, een 
organisatie die noodhulp biedt aan kansarme gezinnen. 
We maken op school het thema kansarmoede bespreekbaar met 
de kinderen terwijl ze genieten van een kom heerlijke soep. 
 
De cheque met de opbrengst wordt dan tijdens deze activiteit ook overhandigd aan de organisatie. 
 
We vragen aan de kinderen (L1-L6) om woensdag 18 januari een beker mee te brengen in een plastic 
zakje. 
De kleutertjes krijgen een soepkommetje van de school. 
  

https://forms.gle/gYEPpqbypeqtRAqX6
https://forms.gle/gYEPpqbypeqtRAqX6
https://forms.gle/PP2vz5BPzCcvT7D96
https://forms.gle/WCw5oYBer1ndMFhW7
https://forms.gle/raiJeT31tpQupjD3A
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6 Save the date! 
Meer info volgt nog 
 
 
 
 
 
 


