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Volgende INFO verschijnt eind februari.

Wie deze schoolkrant info ook maandelijks via 
elektronische weg (mail) wenst te ontvangen: 
geef een seintje.

Interesse in de wekelijkse digitale 
nieuwsbrief van onze school? 
Schrijf in via de website en elke woensdag vind 
je onze nieuwsbrief terug in jullie mailbox.

VOLG ONS OOK OP:

www.bsdetoekomst.be

Beste lezer,
De eerste maand van het nieuwe jaar vloog 
voorbij met opnieuw veel boeiende leererva-
ringen. 
 
In deze Schoolkrant INFO maakten we ruimte 
vrij voor enkele hoogtepunten van de maand 
januari.

Steven Verplanke
DIRECTEUR
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ACTIVITEITEN Aankondiging

3

Informatieavond derde kleuter
Voor alle ouders uit de derde kleuterklassen op dinsdag 4 februari om 19.30u

ER WORDT OP DINSDAG 4 FEBRUARI EEN INFORMATIE-
AVOND GEORGANISEERD VOOR DE OUDERS MET EEN 
ZOON OF DOCHTER IN DE DERDE KLEUTERKLAS. 

Tijdens deze informatieavond worden er antwoorden  
gegeven op volgende vragen:

• Wat leert mijn kind bij de kleuterjuf?
• Waarom is die kleuterklas zo belangrijk?
• Wat moet mijn kind kennen en kunnen om vlot naar 

het eerste leerjaar te gaan?
• Hoe kunnen wij als ouders ons kind zo goed mogelijk 

begeleiden?
• Wat kan ik verwachten van mijn kind?
• Waarvoor is mijn kind te jong?

De informatieavond vindt plaats in de mediatheek van 
onze school (inkom via de polyvalente zaal).

Deze informatieavond is enkel bedoeld voor ouders en 
duurt maximum 1 uur.

DINSDAG, 04 FEBRUARI 2020

Watergewenning derde kleuter
De lessen watergewenning in de derde kleuterklassen starten op  

vrijdagvoormiddag 7 februari 2020.

De lessen watergewenning gaan door in het zwembad 
Sportoase in Oudenaarde.  
 
De kostprijs per watergewenning bedraagt € 3  
(inclusief busvervoer).

De lessen watergewenning worden in goede banen geleid 
door meester Thijs, juf Suzy en juf Ingrid. 
 
Alle afspraken (benodigdheden, ...) volgen via het heen-en-
weer-mapje.

VRIJDAG, 07 FEBRUARI 2020

DATA WATERGEWENNING  

OM TE NOTEREN

• vrijdag 7 februari 2020
• vrijdag 6 maart 2020
• vrijdag 20 maart 2020
• vrijdag 3 april 2020
• vrijdag 15 mei 2020  

 
Op vrijdag 21 februari (Alles op z’n kop) en  
op vrijdag 29 mei (schoolreis) kunnen we niet gaan.
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Zwemnamiddag
Voor alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar

DE LEERLINGEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN, KUNNEN 
ZICH INSCHRIJVEN BIJ MEESTER LOUIS OF BIJ MEESTER 
THIJS.

De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar verzamelen 
om 13.00u aan het zwembad van Avelgem. De zwemwed-
strijd eindigt voor hen om 14.45u.

De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar zwemmen 
één keer zo snel mogelijk 25m schoolslag. Als alle leer-
lingen gezwommen hebben, volgt er een swimmathon 
waarbij de leerlingen gedurende 6 minuten zoveel mogelijk 
lengtes moeten zwemmen.

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar verzamelen 
om 14.45u aan het zwembad van Avelgem. De zwem-
wedstrijd eindigt voor hen om 17.00u. 
 
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar zwemmen 
één keer zo snel mogelijk 25m schoolslag en/of crawl.  
Als alle leerlingen gezwommen hebben, volgt er een  
swimmathon waarbij de leerlingen gedurende 8 minuten 
zoveel mogelijk lengtes moeten zwemmen.

De leerlingen die nog geen 25m zwemmen met bandjes 
mogen zich inschrijven voor de watergewenning van 17.00u 
tot 17.20u. De aanwezigheid van de ouders of grootouders 
is bij deze leerlingen wel vereist (17.00u-17.20u).

WOENSDAG, 19 FEBRUARI 2020

Informatieavond  
zesde leerjaar
Voor alle ouders uit de zesde leerjaren  
op donderdag 5 maart om 19.30u door 
GO! middenschool Avelgem

DE COLLEGA’S VAN GO!  

MIDDENSCHOOL AVELGEM  
ZULLEN KLAAR STAAN OM U TE 
ONTVANGEN IN ONZE  
POLYVALENTE ZAAL.

Zedenleerweekend 
2020
OOK IN 2020 TREKKEN WE MET DE OUDERVERENIGING 
VOOR DE MORAAL AVELGEM (HV - OVM AVELGEM) MET DE  
KINDEREN VAN DE KLASSEN ZEDENLEER OP WEEKEND.

We vertrekken op zaterdag 25 april 2020 met de bus op  
de parking van basisschool De Toekomst.

Op zaterdag doen we leuke & spannende buitenactiviteiten 
en op zondag plannen we allerlei leuke spelletjes. In de 
jeugdherberg kan er ook weer naar hartenwens creatief 
geknutseld worden.

De inschrijvingen verlopen enkel online tussen 22 februari 
en 15 maart. Meer details: op de brief die de kinderen van 
de klassen zedenleer via juf Ellen zullen ontvangen. Houd 
alvast ook de website www.ovm-avelgem.be in de gaten.

Het team van HV - OVM Avelgem

DONDERDAG, 5 MAART 2020 WEEKEND, 25 EN 26 APRIL 2020
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Alles op z’n kop
Onze school zal terug op z’n kop staan

VRIJDAG 21 FEBRUARI WORDT TERUG EEN DAG OM NOOIT MEER TE VERGETEN. DE LEERLINGENRAAD EN EEN WERKGROEP VAN 
LEERKRACHTEN ORGANISEREN SAMEN EEN “DAG OP Z’N KOP”. EEN DAG WAAROP ALLES ANDERS IS EN MAG.  
WAT ZOU DAT ALLEMAAL KUNNEN ZIJN?

Tal van verrassingen:

• Boekentassen blijven thuis
• Een ochtendaerobic om nooit meer te vergeten
• De MOVE TEGEN PESTEN 2020
• Een mega-fantastische “alles-op-z’n-kop-show” met het team van Papa Chico
• Een lekker nagerecht voor alle leerlingen 
• De alles-op-z’n-kop-top-3 
• Een verrassingsmaaltijd 
• En nog veel véél meer 

Belangrijke tips en afspraken:

• Alle kinderen mogen ’s morgens verkleed naar school komen. Geen voorkeur voor thema, …
• Het thema waarvoor de leerkrachten kiezen is: “DIEREN”.
• Voldoende warme kledij onder de verkleedkledij is zeker en vast noodzakelijk.
• Alle kinderen laten thuis:  

- confetti en spuitbussen 
- pistolen, zwaarden, ...  
- elektronische toestellen

De boekentas van alle kinderen mag voor 1 dag thuis blijven. Voor kinderen die hun lunchpakket willen nuttigen is de  
boekentas of een rugzakje (genaamtekend) wel aan te raden.
Gelieve wijzigingen in verband met busvervoer of opvang tijdig te melden aan de leerkracht.
De Vriendenkring OLGA zorgt voor een nagerecht voor alle kinderen van de school.

Het middagmaal:

Er werd gekozen voor pizza baguette op advies van de leerlingenraad. De kostprijs is dezelfde als van een “gewone” warme 
maaltijd en wordt gefactureerd via de “factuur februari”. 
Leerlingen die gewoonlijk boterhammen eten op school (of naar huis gaan eten), kunnen ook “warm” blijven eten. 
Inschrijven is voor alle leerlingen verplicht (zie heen-en-weer-schrift/map of schoolagenda). 
Leerlingen die niet “warm” eten, kunnen hun lunchpakket meebrengen naar school. Zij betalen dan € 0.35 voor het gebruik 
van soep en water.

VRIJDAG, 21 FEBRUARI 2020

TIP!
De ouders zijn ‘s morgens hartelijk 
welkom in de polyvalente zaal 
voor ‘de ochtendaerobic’. 
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ACTIVITEITEN Verslag

Kerstfeestje in onze opvang
2019 werd afgesloten met een feestje

Eind december organiseerden de opvangmama’s een kerstfeest in de opvang. Het werd een feest waarvan zowel de peuters, 
de kleuters alsook de kinderen van de lagere afdeling met volle teugen genoten. Bedankt aan alle opvangmama’s én aan alle 
helpende handen.

s
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ACTIVITEITEN | Verslag

Kidsfuif en oudercafé
Wat ‘n succesvolle party op zaterdag 25 januari



Het leerlingenhoekje
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We smeren zelf onze beschuiten
We zijn zelfstandiger aan het worden. Ja, we smeren onze beschuiten 
voortaan zelf. 
 de tweede kleuterklassen

Koken in de vijfde leerjaren
Lekkere (en natuurlijk gezonde) fruitbrochettes werden door ons 
gemaakt. 
 
 de vijfde leerjaren
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 Zeker lezen

Belangrijke tips voor de bos- en zeeklas
Financiële tussenkomst voor de ouders

DE MEESTE ZIEKENFONDSEN GEVEN 
EEN FINANCIËLE TUSSENKOMST   
WANNEER UW ZOON OF DOCHTER 
MEEGAAT OP ZEE- OF BOSKLAS.

Na de zee- of bosklas zal de leerkracht 
“een formulier van de school” aan alle 
deelnemende leerlingen bezorgen.  
 
Met het formulier van de school kan 
iedereen terecht in zijn/haar zieken-
fonds. Een aanvraagformulier van het 
ziekenfonds zelf hoeft dus niet bezorgd 
te worden op school.

Voor de 4de en 5de leerjaren: 
schooltoelage

De leerlingen waarvan de ouders 
genieten van een studietoelage kunnen 
in een SPORT VLAANDEREN-centrum 
een korting van 50% krijgen op zowel 
het verblijf als op de sportactiviteiten.

Om van die korting te kunnen genie-
ten, dient u vóór het vertrek, aan de 
leerkracht een kopie van de brief van 
de dienst studietoelagen te bezorgen, 
waarin bevestigd wordt dat u een stu-
dietoelage ontvangt of zal ontvangen. 
 
Zowel de studietoelagen van het 
huidige schooljaar als van het voorbije 
schooljaar gelden als bewijs. Na de 
zee- of bosklas zal de korting verrekend 
worden op school.

NIEUWE LEERLINGEN 
INSCHRIJVEN  
VOOR 2020-2021

Nieuwe leerlingen voor het 
schooljaar 2020-2021 kunnen 
reeds ingeschreven worden in 
onze school. 
 
Gelieve mee te brengen: 
de ISI+ kaart van het kind.

GRIEPPIEK

Elke winter is het zover: dan 
stellen artsen een ‘grieppiek’ 
vast. De griep is immers heel 
besmettelijk. Drukbezochte 
plaatsen en afgesloten ruimten 
verhogen het risico. Scholen 
zijn dus een broeihaard voor het 
virus. Enkele tips om de kans op 
besmetting te verkleinen:

• neus snuiten in papieren zak-
doeken en die onmiddellijk 
weggooien; 

• mond en neus bedekken als 
je niest en bij voorkeur nie-
zen op de arm in plaats van 
op de hand(en); 

• regelmatig handen wassen 
met (gewone) zeep.



Over de mensen
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Overleden

• De heer Eddy Vandorpe, echtgenoot van Carine Debaere (ere-poetsvrouw campus GO! Avelgem) en grootvader van 
Yana, Amber en Yoni Ruelle

• Mevrouw Patricia Paemelaere, ere-busbegeleidster van Basisschool De Toekomst
• De heer Serge Bellemans, opa van Ellis (Jules-klas B) en Juul (kinderdagverlijf De Toekomst)  

 
Onze blijken van innige deelneming

Goed-nieuws-rubriek

Amber
28-12-2019

Dochtertje van Lien Ronsse 
(keukenmedewerker campus GO! 
Avelgem) en Benjamin Dewaele

Lou
24-12-2019

Dochtertje van Bart De Jonghe en 
Kelly Vercaemst

Zusje van Nova (4de leerjaar A) en 
Mats (3de leerjaar C)

Oliver Victor
28-11-2019

Zoontje van Lies Vanden Bogaerde 
en Angelo Caes

Broertje van Amy (3de kleuterklas B)

Georges
25-01-2020

Zoontje van juf Sharon (Jules-klas 
C) en Tom Duthoo 

Broertje van Victor (Jules-klas B)
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 Weetjes van de school

BUSVERVOER

De buschauffeurs en  
-begeleidsters zijn rechtstreeks  
bereikbaar:

• Yvan Dutranoit en Tania  
Verspaille: 0478 42 20 61

• Nico Wylin en Dorine  
D’Haene:  
0478 46 05 66

• Saskia Van Lancker en  
Daphne Verbeke:  
0478 46 30 85

HET SCHOOLSECRETARIAAT • T 056 65 01 40 • T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be • www.bsdetoekomst.beVERGEET-ME-NIET

De administratieve medewerkers zijn bereikbaar:
alle schooldagen van 8u tot 17u;
op woensdag tot 12u30

Vóór 8u en na 17u & tijdens de schoolvakanties
kunt u een boodschap inspreken op het
antwoordapparaat of een e-mail sturen.

DE ZORGCOORDINATOR
Juf Annelies is rechtstreeks bereikbaar
T 0478 69 67 78 of T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

HET ZORGTEAM
De leden van het zorgteam zijn rechtstreeks bereikbaar:
Juf Inneke T 056 65 01 48 zorgkleuter@bsdetoekomst.be
Juf Julie T 056 65 01 48 zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be
Juf Corry T 056 65 01 48 zorglager@bsdetoekomst.be

DE GEVOELENSBUS VOOR LEERLINGEN
rode brievenbus aan de sportzaal 

DE BRUGFIGUUR
Mevrouw Veerle Gevaert
T 0474 91 96 64 
veerle.gevaert@avelgem.be

 
 

DE BUSBEGELEID(ST)ERS
De busbegeleid(st)ers zijn tijdens hun werkuren
rechtstreeks bereikbaar: 
Tania Verspaille T 0478 42 20 61
(en buschauffeur Yvan Dutranoit )
Dorine D’Haene T 0478 46 05 66
(en buschauffeur Nico Wylin)
Daphne Verbeke T 0478 46 30 85
(en buschauffeur Saskia Van Lancker)
U kunt ook altijd een boodschap inspreken op
het antwoordapparaat

DE OPVANG OKEE
T 0479 82 86 67  
opvang@bsdetoekomst.be

HET KINDERDAGVERBLIJF
T 0488 08 08 25
zonnetjeavelgem@infano.be

HET OUDERCOMITE
rode brievenbus in de inkomhal van
de polyvalente zaal
ouders.detoekomst@gmail.com 

DE EERSTE INVESTERINGEN VAN 2020

Een nieuwe led-beamer in het derde leerjaar C én in het vijfde leerjaar 
C ter waarde van 2800 euro. 
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Participatie

Gezocht: kleuterboekjes
Onze kleuterjuffen zijn op zoek naar kleuterboekjes (2,5 - 6 jaar):
• themaboekjes: school, lichaam, herfst, ziek zijn, jarig zijn, sinterklaas, kerstsfeer, paasperiode, boerderij, koken, tuin, 

verkeer, kleuren, vakantie, moeder- en vaderdag, grootouders, huis, carnaval, gevoelens, dino’s, cijfers & letters en 
ridders & kastelen

• kartonboekjes (allerkleinsten)
• voelboekjes
• kookboeken
• poëzie- en sprookjesboeken
• artimini-boeken
• plopboeken
 
De boeken mogen bezorgd worden  
aan de kleuterjuffen of op het secretariaat.

Lieve groetjes van alle kleuterjuffen.

Onze wekelijkse vrijwilligers in de bloemetjes
Waarom werden onze wekelijkse vrijwilligers in de bloemetjes gezet?. 
Het klopt dat goed onderwijs door enthousiaste leerkrachten die zich voor honderd procent inzetten de allereerste 
vereiste is voor het succes van de school, maar daarnaast klopt het al evenzeer dat dit succes ook afhangt van de inzet 
van elk personeelslid, van diegene die toezicht doet op de bus & in de opvang tot diegene die zorgt dat de klassen en 
gangen gekuist worden, zonder diegene te vergeten die de kinderijsjes schept bij de opendeurdagen of wekelijks helpt 
in de leespaleis- of meetklas of de luizenpreventie in goede banen leidt of meegaat op uitstap als extra begeleiding of 
onze leerlingen veilig helpt oversteken aan onze school of …

EN DAAROM WERDEN ALLE WEKELIJKSE VRIJWILLIGERS IN DE BLOEMETJES GEZET

Op de groepsfoto: Anne Marie De Moor, Arlette 
Vandeghinste, Carine Coetsier, Christel D’Hondt, 
Christiana Bauwens, Els Messiaen, Christine 
Debard, Claudine Naert, Edith Vandenbroucke, 
Esther Delobelle, Gerda Dendoncker, Greta 
Vanhemens, Hilde Verbeke, Lidy Van Rijssel,  
Lieve Verbeke, Linda Vlieghe, Martine Maeyaert, 
Ria Sesoye, Claudine Delapierre, Katrien Meurez, 
Cécile Vanmeerhaeghe en Viviane Depraetere.

Ontbreken op de foto: Bernard Desmedt, Etienne 
Balcaen, Dorette Demortier, Mia Herman, Lucie 
Declercq, Jacques Casteur, Marie Jeanne Decoster, 
Martine Suys, Mieke Moerman, Paul Schollaert,  
Els Vandenbussche, Rudy Hennion,  
Corinne Reyntjens en Maggy Gois.



Martine, Martine en Carine, 
BEDANKT 
Ere-personeelsleden in de kijker

OP DONDERDAG 9 JANUARI VOND DE NIEUWJAARSRECEPTIE PLAATS IN DE  
POLYVALENTE ZAAL VAN ONZE SCHOOL VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN EN SYM-
PATHISANTEN VAN HET ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP AVELGEM.

Een vast onderdeel van de nieuwjaarsreceptie van onze school is de huldiging van 
de personeelsleden, die het afgelopen jaar de actieve dienst verlieten.  
 
Dit zijn teamleden die gedurende vele jaren dragers en uitvoerders waren van de 
idealen van het GO! Avelgem en die nu terecht mogen genieten van een welver-
diende rust. Dit afscheid mocht in onze school niet onopgemerkt voorbijgaan en 
daarom werden zij – als blijk van grote waardering voor hun jarenlange inzet - 
letterlijk in de bloemetjes gezet.. 
Dit jaar waren aan de eer:

• Mevrouw Martine Degezelle, poetsvrouw Basisschool De Toekomst
• Mevrouw Martine Crommelinck, busbegeleidster Basisschool De Toekomst
• Mevrouw Carine Crommelinck, busbegeleidster Basisschool De Toekomst

GO! FOR LIFE 
BRACHT  
104 636 EURO OP

Ook dit jaar hebben we ons met 
meer dan honderd GO! scholen 
ingezet voor Music for Life.  
 
Alle acties waren samen goed 
voor € 104 636. 
 
Onze school verkocht GO!-kerst-
mutsen want voor ons past zo’n 
actie helemaal in ons peda-
gogisch project ‘samen leren 
samenleven’ en binnen onze visie 
van actief burgerschap.  
 
Jongeren staan stil bij de uit-
dagingen die zich binnen onze 
samenleving voordoen, en steken 
de handen uit de mouwen om 
die samenleving verder vorm te 
geven.  
 
We geven hen zo de handvaten 
mee om zich te ontplooien tot 
geëngageerde burgers.

Gezocht: sponsors op 
onze placemats
Bent u met uw zaak of uw vereniging geïnteresseerd 
om mee te helpen onze schooldromen te verwezen-
lijken?

Onze school heeft terug investeringsplannen: sparen 
voor een grote luifel (overkapping ± 12m x ± 18m) op 
onze speelplaats van de lagere afdeling.  
 
Helaas, ons schoolbudget is daarvoor ontoereikend. 
Daarom zijn we terug op zoek naar sponsoring via 
“placemats”. 

De “placemats” worden gebruikt tijdens de vele festivi-
teiten op onze scholencampus.

 
Er worden 6000 exemplaren gedrukt. De “placemats” 
staan ook op onze digitale communicatiekanalen.

• De kostprijs bedraagt € 50 (afmeting publiciteit: 
7,5cm x 5cm). 

• De kostprijs bedraagt € 100 voor een dubbele  
advertentie (liggend of staand formaat, …).

• Grotere advertenties zijn ook mogelijk: geef gerust 
een seintje en we maken een afspraak.

• Er kan “uit sympathie” (naamloos) worden 
gesponsord.

 
Indien u interesse heeft, contacteer de directeur:  
info@bsdetoekomst.be | T 056 65 01 40 |  
T 056 65 01 41
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 Snelnieuws

De typecurus gaat van start op dinsdag 10 maart.  
Meer info via info@hanver.be of www.hanver.be

Wij meten, meten en meten  
in de meetklas.

De derde leerjaren

1

2

3

Dinsdagnamiddag 4 febuari: 4de leerjaar A, 4de leerjaar B, 1ste leerjaar B en 1ste leerjaar C

Vrijdagnamiddag 7 februari: 5de leerjaar A, 5de leerjaar C en 5de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 11 februari: 2de leerjaar A, 2de leerjaar B, 6de leerjaar B en 6de leerjaar C

Vrijdagnamiddag 14 februari: 3de leerjaar A, 3de leerjaar B, 3de leerjaar C en 6de leerjaar A

Dinsdagnamiddag 18 februari: 4de leerjaar A, 4de leerjaar B, 1ste leerjaar B en 1ste leerjaar C

Vrijdagnamiddag 21 februari: niemand wegens Alles op zijn kop

Dinsdagnamiddag 25 februari: krokusvakantie

Vrijdagnamiddag 28 februari: krokusvakantie

ZWEMKALENDER
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SNELNIEUWS

5
We waren onder begeleiding van de leesouders onze weg aan het 
zoeken op een plattegrond. We lazen samen een tekst met daarop de 
wegbeschrijving. De straten en plaatsen die hierin aan bod kwamen, 
moesten we in de juiste volgorde leggen. Daarnaast moesten we ook 
telkens onze pion verplaatsen op de plattegrond. 

De derde leerjaren

4
Op woensdag 15 januari werkten de collega’s van de kleuterafde-
ling in de boekenhoek terwijl de collega’s van de lagere afdeling 
materialen ontwikkelden.
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KALENDERMENU FEBRUARI 2020

M D W D V

3 4 5 6 7
Soep van de dag

 
Cordon bleu 
Spaanse saus  

Peren  
Aardappelen

Soep van de dag
 

Kalkoenrollade  
Vleesjus  
Tomaten  
Frieten

Soep van de dag
 

Kalkoenpave  
Champignonsaus 

Schorseneren  
Bechamelsaus  
Aardappelen

Soep van de dag
 

Spaghetti 
Bolognaise saus 

Wortelen

Soep van de dag
 

Vissticks 
Preipuree

10 11 12 13 14
Soep van de dag

 
Kalkoenschnitzel 

Jagerssaus 
Erwten 

Aardappelen

Soep van de dag
 

Stoofvlees 
Salade 

Mayonaise 
Frieten

Soep van de dag
 

Kalfsbroodje 
Vleesjus 

Gebakken 
bloemkool/broccoli 

Aardappelen

Soep van de dag
 

Braadworst 
Vleesjus 

Rode kool 
Aardappelen

Soep van de dag
 

Macaroni 
Ham 

Broccoli 
Kaassaus

17 18 19 20 21
Soep van de dag

 
Slavinken 
Ajuinsaus 

Appelmoes 
Aardappelen

Soep van de dag
 

Vol au vent 
Geraspte wortelen 

Mayonaise 
Frieten

Soep van de dag
 

Lasagne

Soep van de dag
 

Gehaktschotel 
Savooi 
Puree

ALLES-OP-Z'N-KOP-
MENU

24 25 26 27 28

KROKUS- 
VAKANTIE

KROKUS- 
VAKANTIE

KROKUS- 
VAKANTIE

KROKUS- 
VAKANTIE

KROKUS- 
VAKANTIE
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AGENDA FEBRUARI 2020

Wanneer? Hoe laat? Wat?

Ma. 03/02 13.00u In de kijker: schoolreglement afspraak 6, werking gevoelensbus & MOS-TIP 6

Di. 04/02 19.30u
Informatieavond voor de ouders uit de derde kleuterklas (overgang naar het eerste 
leerjaar) in onze mediatheek: zie pagina 3.

Wo. 05/02 OVSG-project 3: vijfde en zesde leerjaren

Do. 06/02 12.30u Leerlingenraad

Vr. 07/02 08.40u Verkeersbrigade

voormiddag
Eerste watergewenning: derde kleuterklassen: zie pagina 3 en zie heen-en-weer-mapje 
in de boekentas

15.45u Verkeersbrigade

Ma. 10/02 19.30u Vergadering van het Oudercomité

Di. 11/02 Bezoek aan woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius: derde kleuterklas A

Do. 13/02 Kronkeldiedoe in de sporthal te Avelgem: eerste en tweede leerjaren.  
Kostprijs per leerling: € 6 via factuur februari (busvervoer & sportactiviteit)

Bezoek aan museum 1302 in Kortrijk: zesde leerjaren. 
Kostprijs per leerling: € 4,50 via factuur februari (busvervoer & museum)

Vr. 14/02 10.50u Startmoment Vlaamse week tegen pesten

Di. 18/02 14.00u Opendeurmoment in onze kleuterafdeling: zie pagina 19

Wo. 19/02 namiddag
Zwemnamiddag in het zwembad van Avelgem voor alle leerlingen uit de lagere  
afdeling: zie pagina 4

Vr. 21/02 Complimentendag

Alles op z’n kop: zie pagina 5. Alle leerlingen kunnen inschrijven voor een warm  
middagmaal via het heen-en-weer-schriftje/mapje of via de schoolagenda

16.00u Begin van de krokusvakantie
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 In de kijker

Schoolreglement: afspraak 6
Wat eten en drinken we op school? 
Elke woensdag proberen we een stuk fruit mee te brengen naar school. 
We snoepen op een verantwoorde manier: kauwgom, chips, blikjes en glazen flesjes laten we thuis. 
We drinken op school enkel water, melk, choco of fruitsap.

Milieuzorg Op School (MOS): tip 6
Zuinig omspringen met energie. 
We springen zuinig om met energie: daarom sluiten we - van zodra het kan - alle deuren en doven we de lichten in 
de gangen en klassen.

Vlaamse week  
tegen pesten van  
14 tot 21 februari
Tijden de Vlaamse week tegen pesten zetten 
we ons plaag- en pestbeleid extra in de verf. 
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 Buiten categorie

Opendeurmoment
In onze kleuterafdeling voor nieuwe ouders

DINSDAG, 18 FEBRUARI 2020



Foto van de maand

Kerkhofstraat 51, 8580 Avelgem
T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41

info@bsdetoekomst.be
www.bsDeToekomst.be

Deze INFO is een publicatie van  
GO! Basisschool De Toekomst - Avelgem.

COLOFON
REDACTIE & FOTOGRAFIE: GO! Basisschool De Toekomst 

Wenst u deze schoolkrant info ook maandelijks via  
elektronische weg (mail) ontvangen: geef een seintje.
 

CONTACT: info@bsdetoekomst.be 

V.U.: Steven Verplancke, directeur GO! Basisschool De Toekomst Avelgem

Wat ‘n kidsfuif
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