Brief einde schooljaar
Beste ouder
Het einde van het schooljaar is stilaan in zicht. We hopen dat iedereen gezond de zomervakantie kan
beginnen. Anderzijds wensen we ook dat we het volgende schooljaar op een normale en veilige manier
kunnen starten.
Oudercontacten
Omwille van de veiligheidsmaatregelen zijn er geen oudercontacten. De school contacteert de ouders
indien een overleg toch is aangewezen.
Rapport
Omdat we communicatie belangrijk vinden, krijgen de kinderen uit het kleuter en lager een zomerrapport
mee. Op het rapport worden er geen punten gegeven. Het gaat om een klein overzicht waarbij de sterktes
en groeimogelijkheden worden weergegeven van uw kind.
Opstart volgend schooljaar
Klas volgend schooljaar
Er is een terechte nieuwsgierigheid naar het klasje van volgend schooljaar. Op dit ogenblik maken we die
puzzel en zijn er hier en daar nog wijzigingen. Het gaat nu enkel om een voorlopige verwachting.
Er is pas zekerheid vanaf 19 augustus.
De klasgroep blijft wel dezelfde als dit jaar.
De peuters worden verdeeld over K1a, K1b en K1c. Bij deze verdeling wordt rekening gehouden met de
vriendschappen op school, de leeftijd en de kinderen met extra zorg.
Warme maaltijden
We hopen dat het schooljaar zo normaal mogelijk start.
Omwille van de grote onduidelijkheid werd nu al beslist om pas warme maaltijden aan te bieden vanaf 28
september 2020. Gelieve hier rekening mee te houden en dus een lunchpakket te voorzien indien uw kind
op school eet.
Aanwezigheid op school
We hebben alle begrip dat u als ouder kiest om uw kind niet naar school te sturen. Dit kan omwille van
angst om besmet te raken of omdat uw kind behoort tot de risicogroep (of veel in contact komt met
risicopatiënten).
We merken dat er sommige ouders deze regel niet naleven door hun kind af en toe naar school te brengen.
Dit is niet de bedoeling.

Brief einde schooljaar
Indien uw kind door onvoorziene omstandigheden (bv ziekte) niet naar school kan komen dan verwittigt
u de school. Het is voor ons zeer belangrijk om te weten of uw kind al dan niet ziek is of getest moet
worden.
Wijziging keuze levensbeschouwing
Volgend schooljaar blijft de keuze levensbeschouwing hetzelfde als dit schooljaar, tenzij de leerlingen hun
keuze wijzigen door een nieuw formulier in te dienen vóór 30 juni van het voorgaande schooljaar.
Wilt u uw zoon/dochter graag wijzigen van levensbeschouwing dan kan u de nodige formulieren aanvragen
via secretariaat@basisschoolstene.be
Laptops
Tijdens de lockdown werden er laptops uitgeleend. Graag die zo snel mogelijk terugbrengen.
Laatste schooldag
Het wordt een uitzonderlijke laatste
veiligheidsmaatregelen zijn wat ze zijn.
De school eindigt om 16u00.
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We hopen u allen opnieuw te mogen verwelkomen op 1 september onder normale en gezonde
omstandigheden.
Hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking, de flexibiliteit en het begrip.
Het schoolteam

