Hartelijk welkom in Hasp-O Stadsrand!

INFO OF INSCHRIJVINGEN
IN CORONATIJDEN
Als je met onze school wil kennismaken of graag meer info wil, kan je je online
registreren via dit contactformulier of telefonisch contact opnemen op het nummer 011
68 23 39 tijdens de schooluren of de hieronder vermelde momenten in de zomervakantie.
Als je je zoon/dochter wil inschrijven kan je je online registreren via dit
inschrijvingsformulier of telefonisch contact opnemen op het nummer 011 68 23 39
tijdens de schooluren of de hieronder vermelde momenten in de zomervakantie.
Als je je online (i.p.v. telefonisch) registreert of inschrijft, zullen we je vervolgens toch
nog steeds opbellen zodat we je informatie kunnen bezorgen of je inschrijving kunnen
finaliseren. Opgelet, we bellen je op vóór woensdag 8 juli of na zondag 16 augustus.
Tussen 8 juli en 16 augustus is de school immers gesloten (zomervakantie). We nemen
dus vóór of na de sluiting telefonisch contact met je op.
Wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven of onvoldoende vertrouwd is met
digitale applicaties kan zich inschrijven op school tijdens de hieronder vermelde
momenten, uiteraard met het respecteren van de veiligheidsvoorschriften (mondmasker
+ social distancing):
Woensdag 1 juli: van 10u tot 14u
Donderdag 2 juli: van 9u tot 13u en van 16u tot 20u
Vrijdag 3 juli: van 14u tot 18u
Zaterdag 4 juli: van 9u tot 13u

Maandag 6 juli: van 16u tot 20u
Dinsdag 7 juli: van 10u tot 14u
Maandag 17 augustus: van 10u tot 14u
Dinsdag 18 augustus: van 14u tot 18u
Woensdag 19 augustus: van 16u tot 20u
Donderdag 20 augustus: van 10u tot 18u
Vrijdag 21 augustus: van 10u tot 18u
Voor een goede organisatie van het nieuwe schooljaar adviseren we je vóór 5 juli in te
schrijven. Dan kan je je boeken op tijd bestellen, zodat je die zeker voor de start van het
schooljaar ontvangt.

