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Beste ouder
In deze brief nog een aantal belangrijke mededelingen.
1
Twee dagen extra herfstvakantie
Zoals jullie (en ook wij) via de media hebben vernomen zullen de scholen na
de herfstvakantie gesloten blijven tot en met woensdag 11 november (11
november is een geplande vrije dag omwille van wapenstilstand).
Volgens de specialisten zou het langer dichthouden van de scholen een
belangrijke stap kunnen zijn bij het vertragen van het virus. Zoals het er nu
dus naar uit ziet doen wij onze schoolpoort weer open op donderdag 12
november en we hopen vooral dat dit kan gebeuren onder dezelfde
voorwaarden als vandaag. Maar hiervoor wachten we net als jullie de
beslissingen van de overheid af.
We willen jullie voor alle duidelijkheid ook nog meegeven dat er op maandag 9 en dinsdag 10 november
geen noodopvang zal zijn.
De herfstvakantie start dus op zaterdag 31 oktober en eindigt op woensdag 11 november.
De stad Oostende voorzien in extra opvang:
www.oostende.be/reserveringsformulier-bko-verlenging-herfstvakantie

Meer info: Frère-Orbanstraat 142, 8400 Oostende
Tel: 059 25 17 39
E-mail: bko.reservaties@oostende.be
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Code oranje (na de herfstvakantie)
Zoals eerder aangekondigd worden de kinderen in de refter per klasgroep gezet.
Om alles zo veilig mogelijk en praktisch te organiseren,
kunnen de kinderen van L4, L5 en L6 geen warme maaltijden
meer eten op school in code oranje.
Gelieve een lunchpakket te voorzien.

L4, L5 en L6:
lunchpakket!
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Smartschool
Alle ouders ontvingen een co-account van Smartschool. Smartschool zal
worden gebruikt als communicatieplatform (o.a. oudercontact). U kreeg
een begeleidende brief mee met uw kind. Wie problemen heeft of moeilijk
toegang krijgt tot het platform, gelieve een bericht te sturen naar
secretariaat@basisschoolstene.be
De leerlingen van L5 en L6 ontvingen een hoofdaccount. De leerkrachten van L5 en L6 gebruiken dit ook
als communicatiemiddel met de leerlingen.

Het volledige schoolteam wenst u volgende week een goede en vooral Coronavrije vakantie.

