Brief aan ouders
februari
08 februari 21
Beste ouder
Het blijven woelige en onzekere tijden. We wachten in spanning af naar betere perspectieven.
Ondertussen blijven alle veiligheidsmaatregelen van kracht. Ook na de vakantie blijven we in code oranje.
1
Krokusvakantie
Start krokusvakantie: maandag 15 februari – zondag 21 februari.
Tijdens de vakantie is de school volledig dicht. Er is geen opvang voorzien.
2
Nieuwe inschrijvingen
De nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 gaan van start vanaf 1 maart
2021. Hieronder een overzicht in verband met de voorrangsperiode:
•

Van 1 maart tot en met 12 maart: voorrangsperiode voor broertjes en zusjes.

•

Op 15 maart: voorrangsperiode voor kinderen van het personeel.

•

Van 16 maart tot en met 2 april: voor alle kinderen rekening houdend met de sociale mix.

•

Vanaf 20 april: start vrije inschrijvingen.

De nieuwe inschrijvingen zullen voornamelijk online gebeuren. De link zal via smartschool, de website en
via facebook worden verstuurd.
Wie reeds nu op onze school zit, moet uiteraard niet meer worden ingeschreven.
3
Affiche
Uw kind krijgt donderdag een affiche mee van onze school. We zijn uiteraard heel
tevreden mocht u die op een zichtbare plaats uithangen.
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Factuur
Vergeet niet uw factuur op tijd te betalen om zo aanmaningen te voorkomen.

5
CODE ORANJE
Alle reeds genomen maatregelen blijven van kracht. Vanaf er wijzigingen zijn,
wordt u uiteraard op de hoogte gebracht.
Het valt op dat er soms meerdere personen (vaak families) het domein betreden
om de kinderen te komen ophalen. Mogen we vragen om dit te beperken zodat
er niet teveel mensen op hetzelfde moment aanwezig zijn op school. Bedankt.

6
Verloren voorwerpen
De verloren voorwerpen worden donderdag op de facebookpagina gezet. U kunt steeds reageren zodat
het verloren voorwerp bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt.
Daarom blijft het belangrijk dat de naam van uw kind op alle jassen, sjaals, mutsen, handschoenen,
boterhamdozen, drinkflessen, … staat.
We kunnen helaas niet alles op school blijven stockeren. Op vrijdag 26 februari zullen alle verloren
voorwerpen zonder eigenaar uit de school verdwijnen.
7
Slotwoord
Bedankt aan iedereen om elkaar steun te bieden en dit ook vol te houden. Er is nog een lange weg af te
leggen maar indien we dezelfde spirit blijven houden zoals nu, kunnen we stillaan hopen op betere tijden.

Vriendelijke groeten
Team Stene
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