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Beste lezer,
Het zijn en blijven bijzonder vreemde tijden, 
maar samen komen we er. We kunnen dit samen 
aan. 
 
We hebben één week ‘preteaching’ achter de 
rug. Ongelooflijk sterk hoe onze leraren, leerlin-
gen en ouders daar zo snel ‘hun draai’ in hebben 
gevonden.  
Deze fase met aanbod van nieuwe leerstof via 
afstandsonderwijs blijft van kracht. 
 
Heb je nog een vraag … aarzel niet om ons te 
contacteren. Je bent steeds welkom. 
 
Draag goed zorg voor jezelf én je naasten.

Vele warme groeten,

Steven Verplancke
DIRECTEUR

Volgende INFO verschijnt eind mei.

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.
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ACTIVITEITEN Aankondiging

GELIEVE HET DOCUMENT OP ONZE WEBSITE  
(ZIE HOMEPAGINA) IN TE VULLEN. 

 
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op  

om een afspraak te maken.

Je mag ons uiteraard ook telefonisch  
of via mail contacteren.

‘Open dagen’ op afspraak MEI EN JUNI 2020

De ‘klassieke’ open dagen kunnen  
op 16 en 17 mei  

niet georganiseerd worden.

Wens je een afspraak  
voor een rondleiding,  

een kennismaking  
of een inschrijving? 

Je bent welkom in De Toekomst.  

Jazeker, de toekomst … het begint hier.



2e kleuterklas A en B

3e kleuterklas A en B
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We missen jullie  
heel erg 

Wat is het fijn om dagelijks talrijke warme boodschappen te mogen ontvangen van jullie. 
Blijven jullie dat doen?
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1e leerjaar A, B en C

3e leerjaar A, B en C

Wat is het fijn om dagelijks talrijke warme boodschappen te mogen ontvangen van jullie. 
Blijven jullie dat doen?



4e leerjaar A en B

5e leerjaar A, B en C

6

Wat is het fijn om dagelijks talrijke warme boodschappen te mogen ontvangen van jullie. 
Blijven jullie dat doen?

We missen jullie  
heel erg 



6e leerjaar A, B en C

Godsdienst Zedenleer

7

Wat is het fijn om dagelijks talrijke warme boodschappen te mogen ontvangen van jullie. 
Blijven jullie dat doen?
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Jules-klas A, B en C

Wat is het fijn om dagelijks talrijke warme boodschappen te mogen ontvangen van jullie. 
Blijven jullie dat doen?

We missen jullie  
heel erg 
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 Zeker lezen

Het weekplan
Waarom bezorgen we elke week een weekplan?

HET GESTRUCTUREERDE WEEKPLAN BLIJFT HET STERKE FUNDAMENT.  
WE BLIJVEN OOK HERHALINGSLEERSTOF, TUSSENDOORTJES … AANBIEDEN.  
LEESMOMENTEN BLIJVEN VANZELFSPREKEND EEN BELANGRIJK ONDERDEEL.

HET ZORGTEAM
De leden van het zorgteam blijven bereikbaar.  
Heb je een vraag … neem gerust contact op.

• juf Annelies: M 0478 69 67 78 of annelies.anckaert@bsdetoekomst.be
• juf Inneke: zorgkleuter@bsdetoekomst.be
• juf Julie: zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be
• juf Corry: zorglager@bsdetoekomst.be 
 
Ook alle medewerkers van het ondersteuningsnetwerk SYM-team staan 
klaar met raad en daad.

DE GEMEENTELIJKE 
BRUGFIGUUR 
De gemeentelijke brugfiguur,  
juf Veerle Gevaert, blijft  
bereikbaar: 

M 0474 91 96 64 of  
veerle.gevaert@avelgem.be 

WAT ONTVANG JE WANNEER?
• Op maandagmorgen ontvang je via mail het weekplan. Het weekplan kan ook geraadpleegd worden op 

de website (homepagina) van onze school: www.bsDeToekomst.be 
• Elke dag verschijnt op de Facebookpagina van je klas én van de school een tip/taak/…
• Een tip: vanaf maandagmiddag kun je ook altijd het weekplan en de  

bijlagen komen afhalen op school, indien je die niet zelf kan afdrukken.

DE VAKANTIEDAG VAN MAANDAG 18 MEI
De geplande facultatieve vakantiedag van maandag 18 mei  
gaat niet door.
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ZEKER LEZEN

Het CLB Hoe en wanneer kan je de medewerkers van ons CLB bereiken?

GEEN AFSTANDSLEREN, LESSEN & OPVANG OP …
• vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
• donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei
• maandag 1 juni (Pinkstermaandag)
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ZEKER LEZEN

Eerste Communie en  
Vormsel volgend schooljaar
De data voor volgend schooljaar liggen vast.

• Vormsel (6de leerjaren) voor alle deelgemeenten van Groot-Avelgem  
en randgemeenten: zaterdag 24 april 2021 om 16.30u.

• Vormsel (6de leerjaren) voor de centrumgemeente Avelgem:  
zondag 25 april 2021 om 10.30u.

• Eerste Communie: zondag 30 mei 2021 om 11.00u.

Lessen herstarten op vrijdag 15 mei 
De Nationale Veiligheidsraad beslist op vrijdag 24 april dat de 
lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei voor 
maximum 3 leerjaren in de lagere afdeling.  
 
Vanaf vrijdag 15 mei kunnen we de deuren openen voor een 
pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden 
bijgestuurd.

DE VEILIGHEID VAN ALLE LEERLINGEN  
EN PERSONEEL IS EEN ABOLUTE  

BASISVOORWAARDE  
BIJ DE HEROPSTART VAN DE LESSEN.

Bij het samenstellen (dinsdag 28 april) van deze schoolkrant 
INFO vergadert de Minister van Onderwijs samen met de ver-
tegenwoodigers van de onderwijsnetten, de vakorganisaties 
en de experten (medisch, pedagogisch …) om de beslissingen 
concreet te maken. 
 
Daardoor kunnen we in deze schoolkrant INFO geen  
concrete afspraken bezorgen. 
 
Maar dat belet ons niet om de heropstart in onze school voor te 
bereiden: we zijn volop aan de slag. 
 
Van zodra we alle definitieve beslissingen ontvangen, brengen 
we je op de hoogte. 

PLECHTIGHEDEN 
WORDEN UITGESTELD

• Eerste Communie: verplaatst naar zondag 4 oktober 2020 om 11.00u.
• Lentefeest (1ste leerjaren): verplaatst naar zondag 23 mei 2021.
• Vormsel (6de leerjaren): verplaatst naar zaterdag 12 september 2020  

om 16.30u voor alle deelgemeenten van Groot-Avelgem & randgemeenten.  
Voor de centrumgemeente Avelgem: op zondag 13 september 2020  
om 10.30u.

• Feest Vrijzinnige Jeugd: een alternatieve activiteit  
op zaterdag 19 september 2020.

Informatie Eerste Communie & Vormsel:  
Pastoraal team: mevrouw Marijke Lobel  
M 0492 73 29 22 | marijkelobel@skynet.be 

Informatie Lentefeest & Feest Vrijzinnige Jeugd:  
info@ovm-avelgem.be | www.ovm-avelgem.be ONZE BLOEMENVERKOOP

De geplande data (ophalen centen 
én leveringsdatum) worden 
verplaatst naar het einde van het 
schooljaar.
 
Van zodra de corona-maatregelen 
voldoende afgebouwd worden, 
brengen we je op de hoogte.

 

TIP:  
graag een seintje  
geven aan jullie  

‘klanten’.



Over de mensen
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Overleden

• Mevrouw Jeanne Vandebuerie, schoonmoeder van Lieve Verbeke (ere-leerkracht GO! atheneum Avelgem en leesouder 
van Basisschool de Toekomst)

• Mevrouw Annie Defoor, overgrootmoeder van Lily Noreilde (1ste leerjaar B)
• Mevrouw Karima Kasmi, schoonzus van juf Halima (leerkracht Islamitische Godsdienst)
• Mevrouw Georgette De Martelaere, overgrootmoeder van Dylan (4de leerjaar B) en Demy (2de leerjaar B) Van Meirhaeghe
• Mevrouw Carine Nys, administratief  medewerker Scholengroep Vlaamse Ardennen 

 
Onze blijken van innige deelneming.

Goed-nieuws-rubriek

Leena
29-02-2020

Dochtertje van Sofie Laridon en 
Kenny Naessens

Zusje van Lukas (Jules-klas A)

Zoë
12-03-2020

Dochtertje van Tineke Vermeulen  
en Kevin Vanhoorelbeke      

Zusje van Amber (3de kleuterklas A)
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 Weetjes van de school

ONZE VIER DIGITALE LEERPLATFORMEN VANAF DE 1STE LEERJAREN

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 

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

Hoeveel uur per dag werkt je kind thuis? 
 
Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van je kind maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas.  
Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas. 
Concreet wil dit zeggen dat je kind 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk is voor school.  
We houden daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van je kind.

Tips voor alle kleuters 
 
Op onze website staan er talrijke educatieve websites voor kleuters. Het zijn echte aanraders.

Je bent een topouder
• Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet.
• Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering,  

terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. 
• Je actieve betrokkenheid bij de taken (bvb samen een opdracht nakijken met een verbetersleutel of samen nakijken  

of het weekplan werd gevolgd) blijft best beperkt.
• Bij ( jongere) kleuters: we kunnen iets moeilijker om de rol van je (als ouder) heen.
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Onze nieuwe huisstijl!
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 In de kijker

Drie investeringen tijdens de paasvakantie
Tijdens de paasvakantie werden 3 investeringen met succes gerealiseerd

1. Afvoer op de kleuterspeelplaats 

2. Nieuwe verlichtingsarmaturen (inbouw) in de beide kleutergebouwen met LED-lampen 

3. Een attractief sportparcours op het grasplein aan het schoolrestaurant

We zitten niet stil
De Toekomst blijft innoveren.  
Jawel, de toekomst … het begint hier.

Ondertussen wordt er op verschillende plaatsen 
geschilderd (inkomhal poylvalente zaal, sportzaal & 
kleedkamers, centrale ruimte eerste verdieping lagere 
afdeling …). 
 
De onderhoudswerkvrouwen en -mannen voeren een 
grote lenteschoonmaak uit: hun geoefende, scherpe 
ogen merken elk vuiltje, hoe klein ook, op en hun vod 
of bezem of  grasmachine of hogedrukreiniger kennen 
geen genade.

1

2

3
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Voor de oudere leerlingen: ‘Trek je plan’

Bedankt!
De coronacrisis is een zeer uitzonderlijke situatie.  

Bedankt aan alle helpende handen om deze crisis te overwinnen.



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 de schoolkrant ook maandelijks  
via mail te ontvangen? Geef een seintje!
 
CONTACT: info@bsdetoekomst.be 
V.U.: Steven Verplancke, directeur GO! Basisschool 
De Toekomst Avelgem

Foto van de maand!
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