Neem een kijkje op:
www.basisschoolstene.be
www.facebook.com/gobasisschool.stene

Bewaar deze info
brief als een
praktische gids en
kalender voor dit
schooljaar!

1. Website van de school/facebook
Op de website van de school vind je heel wat info. De site
wordt voortdurend bijgewerkt. Zo blijf je op de hoogte
van het gebeuren op onze school. Nieuwtjes en
activiteiten worden ook via facebook meegedeeld.
Wat vind je op onze website?
•
•
•
•

Info over geplande activiteiten
Foto’s van uitstappen en activiteiten op school
Nieuwtjes en recente info
Activiteiten na school

Om de gigantische papierberg van flyers van
sportclubs,jeugdwerkingen,activiteiten,… te verminderen geven we bijna geen
flyers meer mee met de kinderen. Je kan alle info terugvinden op onze website
onder de rubriek activiteiten na school.
2. Schooluren
Elke les, elke activiteit is belangrijk. Wie te laat komt verstoort de
lesactiviteit en je kind mist zo ook het onthaalmoment.
Maandag, dinsdag,
donderdag
Woensdag
Vrijdag

Voormiddag
08.40u tot 11.50u

Namiddag
13.10u tot 15.55u

08.50u tot 11.35u
08.40u tot 11.50u

13.10u tot 15.05u

3.Kosteloos onderwijs
Al het schoolmateriaal dat je kind nodig heeft wordt door de
school gratis ter beschikking gesteld voor het gebruik op school.
Een schooltas, lege pennenzak, ringmappen en kaftpapier
worden niet door de school voorzien.
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Voorzie een stevige schooltas.Een goede schooltas beschermt
de school- en werkboeken veel beter dan een rugzak.
Leeg elke avond samen met je kind de schooltas, zo voorkom je dat de
schooltas te zwaar wordt door onnodig materiaal ( bv. Lege brooddozen,
speelgoed,…).

4. School- of studietoelage/ onderwijscheques
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Er hebben meer mensen recht op een school- of
studietoelage van de Vlaamse overheid dan je denkt!
Misschien ook jij!
De school-of studietoelage voor je kinderen kan je
online (www.studietoelage.be) of via een
aanvraagformulier aanvragen. De formulieren zijn
ter beschikking op school.. We helpen je graag bij
het invullen van deze papieren. Aanvragen kan vanaf
1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018.
Onderwijscheques

Onderwijscheques zijn een initiatief van de Stad Oostende. Ze worden
toegekend aan de hand van het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen. Voor
meer info ivm de onderwijscheques kan je terecht op ons secretariaat, bij juf Els
( de zorgcoördinator) of de directeur. Wij helpen je graag verder.
Tip: Informeer bij jouw mutualiteit (ziekenfonds) naar eventuele
tussenkomsten voor schoolreizen, sport- en bosklassen.

5. Het schoolteam
Directie
Zorgcoördinator

Nancy Helsmoortel
Els Pottier

Secretariaat medewerkers

Annette Caroen
Jos Rousseeuw

Kleuterafdeling
Peuterklas
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas

Bewegingsopvoeding
Kinderverzorgster

1

ste

Lagere Afdeling
leerjaar

2de leerjaar

Els Maes & Maïté Barbier
Jane Bauwens
Sarah Beauprez
Veerle Wittevrongel & Vanessa Clement
Sarah Cornet & Sara De Clerck
Christine Roels & Vanessa Clement
Sharon Sabbe
Liesbeth Beelaerts
Brenda Decorte & Vanessa Clement
Kim Vanhaelst & Vanessa Clement
Jorn Lams
Letitia Omez
Cindy Desaegher
Eelin Crobeck
Rebecca Hallemeesch / Birgitte Desaever
Wendy Janssens
Natacha Bauwens
Ann Timmerman
Elke Verstraete

3de leerjaar

Leerkracht N.C. Zedenleer
Leerkrachten RK Godsdienst

Silvie Cornillie
Nathalie Ingelbrecht
Stefanie Dewulf
Ellen Dutrieue & Nathalie Callens
Katrien Timmerman
Toni Michiels
Cindy Clement
Bernard Jonckheere
Sam Vanderbeke
Heidi Cromheecke
Hilde Delrue
Steffie Desmedt
Julie Schepens
Nathalie Callens
Jorn Lams
Alain Cools
Els Keters

Leerkracht Protestantse Godsdienst

Glenda Goblet

4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

Leerkracht L.O.

6. Formulieren levensbeschouwelijke vakken
Wijzigingen voor het volgend schooljaar 2018-2019 worden voor 20 juni 2018 bij
de directie gemeld.

7. Turnkledij
Twee lesuren per week krijgen de leerlingen turnles
van juf Julie, juf Nathalie of meester Jorn. Voor deze
lessen is sportieve kledij noodzakelijk.
Een T-shirt, kort broekje, turnpantoffels en een zakje
voorziet u zelf. Noteer overal de naam in

Wat m oet er
turnzak?

in mijn
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8. Mededelingen voor de ouders/schoolagenda/heen- en weerschriftje
Alle mededelingen voor de ouders (info ivm oudercontacten, schoolfeesten,
uitstappen,…) worden door de leerlingen in een kaft (infomap) gestopt. Deze
infomap zit elke dag in de boekentas. Ook in de agenda wordt genoteerd dat er
een brief in de infomap zit. Onderteken deze mededelingen steeds en geef
ze opnieuw mee in de kaft. Zo weten we dat u op de hoogte bent.
De taken en de te leren lessen worden (dagelijks of wekelijks) genoteerd in de
schoolagenda. Teken de schoolagenda wekelijks.
Bij de kleuters worden deze brieven in het heen- en weerschriftje gekleefd. Dit
schriftje wordt wekelijks op vrijdag met uw kleuter meegegeven. Ondertekenen
het. Zo weten wij dat je de info hebt gelezen.

Bekijk elke dag samen met je kind de klasagenda. Zo gaat er geen info (
bv. meebrengen van zwemgerief, uitstappen,…) verloren en ben je op de
hoogte van het te maken huiswerk

9. Afwezigheden
Wat doe je als je kind niet naar school kan komen?
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Jouw kleuter is jonger dan 6 jaar:
Een kleuter is nog niet leerplichtig.Je moet een
afwezigheid op school dan ook niet wettigen. Wij
waarderen het wel als je ons verwittigt.
Indien een kleuter te vaak afwezig
is, kan de verkregen studietoelage
teruggevorderd worden.
Jouw kleuter wordt 6 jaar in 2017

Jouw kleuter is leerplichtig. Wat afwezigheden betreft, moet je de richtlijnen
volgen voor de leerlingen van de lagere school.
Jouw kind zit in de lagere school:
Stap 1: je brengt de school op de hoogte (Tel: 059/50 06 91)
Stap 2: je bezorgt de school een bewijs van afwezigheid ( doktersattest,
ziektebriefje,…)
Je kind is leerplichtig en kan dus niet onwettig afwezig zijn op school.
Als ouder ben je verantwoordelijk voor het feit dat je kind aan de
leerplicht voldoet.Op school houden de leerkrachten via
aanwezigheidslijsten de afwezigheden van de leerlingen bij. Indien je
kind meer dan 5 halve schooldagen onwettig afwezig was op school is
de school verplicht dit door te geven aan het CLB en het ministerie
van onderwijs.
In de onderstaande tabel volgen de regels en voorwaarden:
Afwezig wegens ziekte

Aantal keren binnen
hetzelfde schooljaar

Van 1 tot en met 3
opeenvolgende
schooldagen

4 keer

Meer dan 3
opeenvolgende dagen
(weekend wordt ook
meegeteld)

Vanaf de 5 de keer
Vanaf de 1 ste keer

Hoe wettigen?
Wat afgeven aan de
klasleerkracht
Eigenhandig geschreven
briefje, terug te vinden
achteraan in de
klasagenda
Doktersattest is verplicht
Doktersattest is verplicht

10. Op- en afhalen van de kind(eren)
Ouders met fietsen en bakfietsen kunnen die op de parking plaatsen.
’s morgens
• Kleuters: dienen tot aan het groene poortje bij
de kleuterspeelplaats gebracht te worden.
• Voetgangers: kunnen gebruik maken van de
ingang langs de Berkenlaan of de ingangen langs de
Steensedijk.
• Fietsers: plaatsen hun fiets in de fietsenstalling
(ingang Berkenlaan).Er mag zeker niet over de speelplaats
gefietst worden.
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’s Middags
•
•
•

Kleuters: worden opgehaald aan het
groene poortje op de kleuterspeelplaats.
Fietsers: vertrekken via de fietsenstalling
langs de uitgang van de Berkenlaan
Voetgangers: de ouders dienen hun kind
af te halen bij de uitgang in de
Berkenlaan.

te
Vergeet je fiets niet
sluiten!
Je fietshelm neem je
mee naar klas.

‘s Avonds
•
•

Kleuters: worden afgehaald op speelplaats voor hun klas (K1 –K2), in de
peuterklas (K1P) of aan het kleuterspeelplein (K3/K2 Kikkerklas).
Lagere (L1-L6): de leerlingen verzamelen onder de overdekte speelplaats.
De leerlingen die met de fiets of te voet naar huis gaan stappen onder
begeleiding van een leerkracht naar de fietsenstalling. Daar helpt de
leerkracht ook de kinderen de straat over te steken. De andere leerlingen
worden afgehaald bij de klasleerkrachten.
Opvang

•
•

Kleuters: worden door hun leerkracht naar de opvangklas gebracht.
Lagere: de leerlingen kunnen hun huiswerk maken of mogen onder
toezicht buiten spelen. Meld uw zoon of dochter steeds aan en/of af boj de
dames van de opvang.

Op ons schooldomein is roken niet toegestaan.
Hebt u uw hond mee, wacht uw kind op het voetpad of
ter hoogte van de groene poort ingang grote speelpaats
op.

11. Kostprijzen maaltijden & drankjes
Maandelijks krijg je een gedetailleerde afrekening die je kunt
controleren op juistheid. Je kiest zelf of je de betaling via
overschrijving of via domiciliëring laat gebeuren. Zorg voor tijdige
betaling. Heb je het moeilijk om alle rekeningen te betalen? Loop
even binnen en we helpen je graag verder.

Kostprijs
dag *
Middagmaal
kleuters
Middagmaal
lagere afdeling
Boterhammen
met soep
Boterhammen
zonder soep
Melk
Fruitsap
* in deze prijs zitten

per

Kostprijs per
week

Kostprijs per
maand

€4

€ 16

€ 64

€ 4,80

€ 19,20

€ 76,80

€ 1,30

€ 5,20

€ 20,80

€ 0,50

€2

€8

€ 0,50
€ 2,50
€ 0,50
€ 2,50
alle diensten inbegrepen.

€ 10
€ 10

12. Voor- en naschoolse opvang
’s Morgens verzamelen de leerlingen in de turnzaal
’s Avonds is de opvang bereikbaar via de ingang
directie. We beschikken over een huiswerkklas en een
speelklas. Buitenspelen doen we op de speelplaats
van de lagere afdeling.
Maandelijks krijg je een afrekening voor de opvang .
De betaling gebeurt via de schoolfacturatie. Het geld
wordt gebruikt om de dames van de opvang te
betalen en om materialen voor de kinderen te kopen.
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Uren van de betalende opvang
Maandag, dinsdag,
donderdag
Woensdag
Vrijdag

Voorschoolse opvang
7.30u tot 08.10u

Naschoolse opvang
16.20 u tot 18.00 u

7.30u tot 08.20 u
7.30u tot 08.10 u

11.45 u tot 12.45 u
15.30 u tot 17.30 u

13. GSM
Het gebruik van een gsm op school is niet toegestaan. Uw kind heeft
om organisatorische redenen een gsm mee naar school? Voorzie een
naamsticker en geef de gsm bij aankomst op school op het
secretariaat af. De school is niet verantwoordelijk voor
beschadigingen en/of verlies.

14. MOS (Milieuzorg Op School)
Gezonde voeding en voldoende beweging houden ons allemaal bezig. Ook op
school zijn we hier bewust mee bezig.
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koekjes maar een lekker stukje fruit of
groenten.
! Voor je kleuter geef je het fruit gesneden
en in een doosje (met naam erop)mee.
! Geen frisdranken op school.De kinderen
kunnen kiezen tussen melk of fruitsap.
! De kinderen kunnen altijd water drinken
uit hun eigen waterbeker in de klas of een
herbruikbare waterfles van thuis.
! Afval wordt terug meegeven naar huis.
! In het schoolrestaurant enkel water.

15. Verloren voorwerpen
Elk jaar verzamelen we een grote hoeveelheid van
jassen, truien, brooddozen, mutsen,… Als je kind
iets verloren heeft neem je best eerst een kijkje in
de gang van het hoofdgebouw.
Noteer de naam van je kind in de jassen,
mutsen, sjalen, turnkledij, zwemgerief en
op de brooddozen.
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16. Verjaardagen
Verjaren is een feest, zeker voor kinderen.Indien je kind
zijn/haar klasgenootjes wenst te trakteren doen we dit op
onze school gezamenlijk in de klas. Individuele traktaties
worden niet uitgedeeld. Geef een cake of wafeltjes, … mee.

17. Vakantieregeling en extra vrije dagen
Kindvrije dag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Kindvrije dag
Dag van de arbeid
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Extra verlofdag
Extra verlofdag

woensdag 04/10/2017
van 30/10/2017 t.e.m.
van 25/12/2017 t.e.m.
van 10/02/2018 t.e.m.
van 02/04/2018 t.e.m.
Maandag 30/04/2018
Maandag 01/05/2018
van 09/05/2018 t.e.m.
Maandag 21/05/2018
Dinsdag 22/05/2018
Woensdag 23/05/2018

05/11/2017
07/01/2018
18/02/2018
15/04/2018

11/05/2018

18. Geplande schoolfeesten
Vrijdag 20/10/2017
Zaterdag 03/02/2018
Dinsdag 06/03/2018
Dinsdag 13/03/2018

Zaterdag 17/03/2018
Woensdag 28/03/2018
Zaterdag 09/06/2018
Dinsdag 26/06/2018
Donderdag 29/06/2018

Herfstfeest
Carnaval op school
Familiefeest peuter en kleuter
Namiddag K1Pa en K1Pb, K1, K2
Familiefeest lagere
Voormiddag L4 en L5
Namiddag L1, L2 en L3
Opendeur van 10 u tot 12 u
Paasontbijt op school (voor ouders van
de peuters en de kleuters)
Rommelmarkt
Afscheidsfeest ouders K3
Afscheidsfeest ouders L6

19. Rapporten en ouderavonden
Maandag 27/10/2017
Dinsdag 07/11/2017
Vrijdag 22/12/2017
dinsdag 27/02/2018
Donderdag 01/03/2018
Vrijdag 01/06/2018
Woensdag 27/06/2018
Woensdag 27/06/2018

Rapport DW 1
Oudercontact 1
Rapport EX 1
Rapport DW 2
Oudercontact 2
Rapport DW 3
Rapport EX 2
Oudercontact 3

