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Beste ouder
Met deze brief willen we u in de eerste plaats bedanken om de veiligheidsmaatregelen te respecteren.
Samen met u kunnen we de veiligheid op school blijven garanderen.
We blijven hoogstwaarschijnlijk nog in code oranje na de vakantie.
1
Pedagogische studiedag 16 december
Zoals voorzien is er woensdag 16 december geen school voor de kinderen wegens
de pedagogische studiedag. Er is geen opvang voorzien.
Wie geen opvang heeft, kan steeds terecht bij de BKO van Oostende.
2
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op maandag 21 december 2020 en eindigt op zondag 3
januari 2021.
3
Buitenschoolse activiteiten gaan nog steeds NIET door.
De school laat nog geen buitenschoolse activiteiten toe. Dat betekent dat we nog
steeds niet gaan zwemmen. Op die manier vermijden we contact met leerlingen en/of
volwassen van buiten de school.
4
Ouders op school (code oranje)
Er worden tijdens de schooluren geen ouders meer toegelaten op school.
Voor gesprekken over het leerproces of welbevinden van uw kind, maakt u best een afspraak. Dit kan
telefonisch, via secretariaat@bassisschoolstene.be of via smartschool.
Een overleg zal plaatsvinden via digitale weg.
Voor dagdagelijkse mededelingen kunt u ook de leerkracht aanspreken in openlucht wanneer u uw
kinderen afhaalt van school.
5
Facturatie
De factuur van de maand december wordt meegegeven op donderdag 17/12
Enkel de opvang van 14 t/m 18 december zal nog niet gefactureerd zijn op factuur
december. Dit wordt verrekend met de factuur van januari.
Betaal stipt, 14 dagen na ontvangst, en vermijd zo aanmaningen. U kunt ook steeds
een domiciliëring aanvragen via de school.
Indien u vorige facturen nog niet hebt betaald, gelieve dit dringend in orde te
maken.
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Voor- en naschoolse opvang
Bedankt om de veiligheidsmaatregelen te respecteren.
Het toezicht op de speelplaats start om 8u10 (op woensdag om 8u20).
Wie vroeger op school is, kan steeds terecht in de voorschoolse opvang.
We merken op dat er kinderen op de speelplaats spelen terwijl er nog geen toezicht is. Deze kinderen zijn
niet verzekerd en de school is dan ook niet aansprakelijk indien er ongevallen gebeuren. Daarom zullen
we deze kinderen steeds naar de opvang sturen.
7
Beste wensen
Het team BS Stene wenst u en uw familie een prettig en fijn eindejaar maar ook in het bijzonder een goede
gezondheid. Maak het extra gezellig in uw eigen bubbel.
We zijn ervan overtuigd dat 2021 het jaar wordt waarin we het virus zullen verslaan. Nog even volhouden!

Warme groeten
Team Stene
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