BASISREGELS
Uiteraard blijven de basisregels enorm belangrijk:

handen wassen

voldoende afstand (tussen volwassenen en tussen kind en volwassene)

wie ziek is, blijft thuis
We willen ook nog eens extra oproepen om een mondmasker te dragen
wanneer u uw kind naar school brengt of ophaalt. Dit zijn momenten dat
er heel wat volwassenen bij elkaar zijn.

INFOAVOND nieuwe kleuters
De infoavond voor ouders van nieuwe kleuters kon deze week niet doorgaan door de veiligheidsmaatregelen die we, als school, in acht moeten
nemen.
Verschillende ouders contacteerden ons reeds voor een kennismaking
en een inschrijving. Dat kan op dit moment nog altijd wel.
Wij nodigen hen dan graag uit voor een individuele rondleiding en een
woordje uitleg bij onze school, op een avond of tijdens het weekend.
Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kleuter?
Moedig hen dan gerust aan om met ons telefonisch contact op te
nemen of een mail te sturen.
Gezinnen die broertjes of zusjes willen inschrijven, mogen gerust tijdens
de schooluren langskomen op het secretariaat om de documenten in te
vullen.
Je kan de documenten ook vinden op de website van de school en ze
zelf invullen, inscannen en doormailen.

OVERSTAP naar het eerste leerjaar
De algemene infoavond over het eerste leerjaar moesten we ook
afgelasten. De ouders van alle kinderen die naar het eerste leerjaar
zullen gaan, kregen deze week een informatief filmpje toegestuurd, met
een eerste kennismaking.
Tijdens de kijkdag van 30 augustus is er ook een kennismakingsmoment
voor de kinderen voorzien (als de toestand dat dan toelaat), en in de
eerste week van het schooljaar organiseren wij een infoavond voor de
ouders.

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

KEUZE LEVENSBESCHOUWING
De kinderen die naar het eerste leerjaar zullen gaan, krijgen bij deze
weekklapper ook een formulier mee om de keuze van hun levensbeschouwing kenbaar te maken.
We verwachten dit document in de loop van volgende week, en ten
laatste op vrijdag 19 juni ingevuld terug.
Ook kinderen van de andere leerjaren kunnen hun keuze voor een
levensbeschouwing voor volgend schooljaar wijzigen (tot 30 juni).
Je kan een nieuw document downloaden op de website, of aanvragen
via secretariaat@basisschoolstjan.be.

KOFFIEKLETS HELPENDE HANDEN
Jaarlijks nodigen wij onze helpers uit voor koffie en een koek.
Ook dat kunnen wij nu niet waarmaken. Het zorgteam doet er alles aan
om hen toch op een gepaste manier in de bloemetjes te zetten.
Bedankt voor je begrip !

INDIVIDUELE OUDERCONTACTEN
Ook oudercontacten in de kleuterschool en lagere school konden, en
kunnen niet op school doorgaan.
Toch zijn we van mening dat we er in de afgelopen periode alles aan
deden om met u en de kinderen een goed contact te onderhouden.
Vandaag krijgt iedereen een uitnodiging mee …
Als wij zelf een bijkomend gesprek noodzakelijk vinden, hebben wij dit
aangeduid. Als u zelf met vragen zit of nog met de leerkracht in gesprek
wil gaan, kan u aangeven welk uur u het best past.
Graag ontvangen wij uw vraag op maandag 15 of dinsdag 16 juni.
U zal dan een mail krijgen met de gegevens voor het digitale
oudercontact.

VRAGEN ? 014.677631 OF INFO@BASISSCHOOLSTJAN.BE
Maak er een fijn weekend van én ZORG GOED VOOR ELKAAR!
namens het team, meester Jan

