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Beste lezer,
Het was een zeer bijzonder schooljaar. 
 
Het was een schooljaar dat we (helaas) nooit 
meer zullen vergeten. 
 
Ik wens iedereen een zorgeloze vakantie toe. 
Iedereen heeft dit dubbel en dik verdiend.

Steven Verplancke
DIRECTEUR

Volgende INFO verschijnt op 17 augustus.

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
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Reuzeblij om jullie 
terug te zien

Jules klas B

Jules klas C

Jules klas A



Beste juf Barbara,

Bedankt voor alle info.
Wij wensen u verder nog veel succes en moed tijdens het laatste deel van een 
ongewoon schooljaar.
Want ook voor u is dit geen plezante periode. Wij willen aan u en aan al 
uw collega’s ‘dankjewel’ zeggen voor alle moeite en inspanningen die u de 
afgelopen maanden heeft gedaan. Want ook voor jullie is dit een niet te 
onderschatten periode.
BEDANKT!

 Met vriendelijke groeten,
Krist & Barbara

Tweede kleuterklas A Tweede kleuterklas B

Eerste leerjaar A

Derde kleuterklas A en B

Eerste leerjaar B
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Reuzeblij om jullie 
terug te zien

Tweede leerjaar A

Tweede leerjaar B

Derde leerjaar B

Derde leerjaar C

Derde leerjaar A



Reuzeblij om jullie terug te zien
Dit jaar ging niet zoals gepland.
Corona was voor veel kindjes moeilijk,
al dat werk zonder dat de juf of meester kon helpen.
We konden niet op bosklas gaan en kregen geen sportdag of schoolreis.
Ook al konden we al die dingen niet doen,
toch was dit jaar geslaagd.
Samen met de juffen en meesters was het toch fantastisch,
ik zou dit jaar graag nog eens overdoen.

Vierde leerjaar A en B

Vijfde leerjaar A

Vijfde leerjaar B

Zesde leerjaar B Zesde leerjaar C

Zesde leerjaar A

Vijfde leerjaar C



ZOMERVAKANTIE

WOENSDAGMORGEN  
26 AUGUSTUS TOT EN MET 

ZATERDAGMIDDAG 29 AUGUSTUS

Tijdens het oudercontactmoment (juni) zal de leerkracht je informeren door 
welke juf of meester je kind volgend schooljaar  

zal begeleid worden.
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ACTIVITEITEN Aankondiging

Raadplegen klassenlijsten
De klassenlijsten voor het nieuwe schooljaar kunnen  
geraadpleegd worden vanaf woensdagmorgen 26 augustus. 

OM DE KLASSEN SAMEN TE STELLEN, DOEN WE ONS  
UITERSTE BEST OM REKENING TE HOUDEN MET DE  
VOLGENDE FACTOREN:

• de noden en de talenten van de kinderen
• de interesses van de kinderen
• het evenwicht jongens/meisjes
• het evenwicht aantal kinderen per klasgroep
• de vrienden & vriendinnen
• de keuzes levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/ 

zedenleer) vanaf het eerste leerjaar 

Groepen maken is niet eenvoudig, maar wees ervan overtuigd 
dat wij de klassen zo objectief en eerlijk mogelijk verdelen, want 
wij willen voor elk kind echt het beste. 

De volledige klassenlijsten kunnen op school geraadpleegd 
worden:
• woensdag 26 augustus van 8.00u tot 12.30u
• donderdag 27 en vrijdag 28 augustus van 8.00u tot 17.00u
• zaterdag 29 augustus van 11.00u tot 12.30u 

Mogen we jullie vragen om met volgende afspraken rekening te 
houden: 
• er zijn geen wijzigingen meer mogelijk 
• omwille van de privacy mogen we de klassenlijsten niet  

publiceren op onze website en/of via sociale media

Tijdens de zomervakantie

Onze school is open tijdens de zomervakantie
DE SCHOOL IS OPEN TOT EN MET VRIJDAG 10 JULI EN VANAF MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020.

TELKENS VAN 8.00U TOT 12.00U EN VAN 12.30U TOT 17.00U  
(OP WOENSDAG TOT 12.30U) OF NA AFSPRAAK.



ACTIVITEITEN | Aankondiging
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Afscheid van 55 leerlingen
Veel succes in de toekomst en altijd welkom

Hun carrière in Basisschool ‘De Toekomst’ zit er helemaal op.  
Met een stevige basis en een gezonde portie nieuwsgierigheid zijn ze klaar voor de ‘grote school’.

DINSDAG, 30 JUNI 2020

Onthaalvoormiddag
Alle nieuwe leerlingen & hun ouders zijn hartelijk welkom

De onthaalvoormiddag start stipt 
om 10.00u in de polyvalente zaal.
We zorgen in de maand augustus 
nog voor een uitnodiging.

ZATERDAG, 29 AUGUSTUS 2020



 
Vul het formulier op de website in  

+ je mag ons ook steeds telefonisch  
of via mail contacteren.

Je bent welkom TOT EN MET 10 JULI EN VANAF  
17 AUGUSTUS

Wens je tijdens de zomervakantie  
een afspraak voor een rondleiding,  

een kennismaking  
of een inschrijving?

DE SCHOOL IS OPEN TOT EN MET VRIJDAG 10 JULI  
EN VANAF MAANDAG 17 AUGUSTUS.  

ELKE WERKDAG VAN 8.00U TOT 12.00U  
EN VAN 12.30U TOT 17.00U. 

OP WOENSDAG TOT 12.30U. OF NA AFSPRAAK.

Je bent welkom in De Toekomst.  
Jazeker, de toekomst … het begint hier.
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Over de mensen
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Overleden 

• De heer Gilbert Labeeuw, grootvader van juf Sofie (zesde leerjaar A) 
• De heer Raymond Losfeld, overgrootvader van Gaëlle Vandebuerie (derde leerjaar A)
• De heer Jozef Terras, grootvader van juf Hannelore Declercq (Jules-klas A) en overgrootvader van Renée Lesage  

(Jules-klas C) en Juul
• Mevrouw Christiane Verougstraete, grootmoeder van juf Charlotte (derde leerjaar B) en meester Piet (sportleerkracht)  

en overgrootmoeder van Batiste, Ernest (zesde leerjaar C), Leon & Henri en Mika Laurent (derde kleuterklas B)
• Mevrouw Margriet Terras, overgrootmoeder van Mika Laurent (derde kleuterklas B) & Jasper en Amber Lampole  

(vijfde leerjaar B)              
 
Onze blijken van innige deelneming.

Goed-nieuws-rubriek

Louise
18-04-2020

Dochtertje van  
Jana Van Everbroeck  

en Pieter-Jan Bruynooghe
Kleindochter van administratief 

medewerker Trui Vergote

Omer 
28-04-2020

Zoontje van Emmy D’Haeye  
en Bram Vercoutere

Broertje van Theo (Jules-klas A)

Aria
04-04-2020 

Geboren in de hemel
Na 32 weken in mama’s buik

Dochtertje van Aycko Dequesne  
en Steven Warnitz

Zusje van Hope (Jules-klas A)

Hannah
05-05-2020

Dochtertje van 
 juf Gwendoline Vanhoutte  

en 
Haroun Beldjoudi

Nolan
16-05-2020

Zoontje van Fientje Roman  
en Dimitri Dekeersmaecker 

Broertje van Britt,  
Jelle (6de leerjaar B),  

Niels (4de leerjaar A) en Lotte

Mone
07-06-2020

Dochtertje van 
 Lies Demeulemeester  

en Wim Deloddere
Zusje van Roan (Jules-klas C)



Het leerlingenhoekje

Sportieve momenten  
bij onze allerkleinsten
We blijven bewegen.
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 Zeker lezen

Aantal klassen volgend schooljaar
ALLE BASISSCHOLEN (IN ALLE ONDERWIJSNETTEN) IN VLAANDEREN KRIJGEN VAN 
HET DEPARTEMENT ONDERWIJS OP DE EERSTE SCHOOLDAG VAN SEPTEMBER HET 
AANTAL LESTIJDEN DAT ZIJ MOGEN BESTEDEN. 

Dit aantal lestijden wordt voor alle 
onderwijsnetten berekend op grond van 
dezelfde officiële regels. 

In de eerste plaats telt het aantal leerlin-
gen op de eerste schooldag van februari 
van het voorgaande schooljaar. 

Dat wil dus zeggen dat alle leerlingen in 
alle scholen op de eerste schooldag van 
februari 2020 werden geteld. 

Ook de volgende drie leerlingenkenmer-
ken tellen mee:
• de thuistaal van de leerlingen
• het hoogste opleidingsniveau van  

de moeder
• het ontvangen van een schooltoelage
 

Op basis van die twee tellingen krijgen 
wij in Basisschool ‘De Toekomst’ voor het 
schooljaar 2020-2021 voldoende lestijden 
om in te richten:
• ZEVEN KLEUTERKLASSEN 
• VEERTIEN LAGERE KLASSEN 
 
Wij besteden natuurlijk altijd de lestijden 
die onze school van het Departement  
Onderwijs krijgt allemaal aan de  
leerlingen. 

Meer klassen kunnen wij dus niet meer 
inrichten.

DE KLEUTERAFDELING: VOLGEND SCHOOLJAAR
In de kleuterafdeling krijgen we van het Departement Onderwijs voldoende lestijden  
om zeven kleuterklassen in te richten (idem als dit schooljaar):

• Jules-klas A, B & C: kleuters en peuters geboren in het jaar 2017 en 2018
• tweede kleuterklas A & B: kleuters geboren in het jaar 2016
• derde kleuterklas A & B: kleuters geboren in het jaar 2015

DE LAGERE AFDELING: VOLGEND SCHOOLJAAR
In de lagere afdeling krijgen we van het Departement Onderwijs voldoende lestijden om veertien klassen in te richten.  
Meer C-klassen kunnen wij dus niet inrichten. De C-klassen worden voorzien voor de leerlingengroepen die in aantal het 
grootst zijn.

• eerste leerjaar A, B & C
• tweede leerjaar A & B
• derde leerjaar A & B
• vierde leerjaar A & B en extra ondersteuning voor wiskunde- en taalactiviteiten
• vijfde leerjaar A & B en extra ondersteuning voor wiskunde- en taalactiviteiten
• zesde leerjaar A, B & C
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ZEKER LEZEN

Benodigdheden voor 
de leerlingen
De benodigdhedenlijsten zijn klaar

ALLE LEERLINGEN UIT DE LAGERE AFDELING KREGEN  
OF KRIJGEN ‘DE BENODIGDHEDENLIJST’  
VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR. 

Deze benodigdheden dienen door de ouders te worden  
aangekocht.

Op de lijst staan ook de benodigdheden voor lichamelijke  
opvoeding en levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/ 
zedenleer) vermeld.

De school zorgt wel voor de materialen om de eindtermen te  
bereiken en stelt deze ter beschikking, maar deze blijven  
natuurlijk altijd in de klas om beschadiging en verlies te  
voorkomen.

Daarom raden we aan dat de leerlingen ook thuis over  
bijvoorbeeld een lat, een gradenboog of geodriehoek,  
kleurpotloden enz. beschikken. 

Veel van deze benodigdheden kunnen trouwens meerdere jaren 
gebruikt worden. De school legt geen enkele verplichting op over 
welk soort (merk, …). 

Iedereen kan dit naar eigen voorkeur kopen waar hij dat  
verkiest.

‘De benodigdhedenlijsten’ kan je krijgen:
• bij de klasleerkracht 
• op het secretariaat 

via e-mail info@bsdetoekomst.be 

De benodigdhedenlijsten kunnen ook geraadpleegd worden  
op de website van de school: www.bsDeToekomst.be  
(zie onderdeel Praktisch: schoolspullen).

VAKANTIEKALENDER OM TE OEFENEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Ga mee op avontuur met de Vakantiekalender en de Zomerbingel-app tijdens de zomervakantie.  
Op een spelende manier leren en oefenen je kinderen. Zo kunnen ze zich perfect voorbereiden op het volgende schooljaar.

Het vakantieaanbod is beschikbaar voor de oudste kleuters tot en met de leerlingen die naar het eerste middelbaar gaan. 
Elke vakantiedag wordt oefenen een echt plezier. 
De vakantiekalender kost € 8, de zomerbingel-app kost € 10 en het totaalpakket kost € 12. De verzendkosten bedragen € 5,45.

Bestellen kan enkel via www.vakantieaanbodvanin.be 
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ZEKER LEZEN

Schoolkrant INFO 
VAKANTIE-EDITIE
Op maandag 17 augustus verschijnt de Schoolkrant  

INFO VAKANTIE-EDITIE

DEZE EDITIE VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL:
• op de website van de school
• via mail naar alle gezinnen

Wie een papieren versie wenst, is welkom op het secretariaat  
vanaf maandag 17 augustus.

FACTUREN  
OPVANG OKEE VAN  
DE MAAND JUNI
De administratieve medewerkers 
van de school zullen begin juli zo 
spoedig mogelijk de facturen van 
de opvang OKEE van de maand 
juni maken. 
 
Deze facturen zullen bezorgd 
worden aan de ouders via mail 
uiterlijk op maandag 6 juli.

Wie de factuur wenst op te halen, 
is welkom op ons  
secretariaat: op maandag 6 en 
dinsdag 7 juli (van 8.00u tot 
12.00u en van 12.30u tot 17.00u) 
of vanaf maandag 17 augustus. 
 
Andere facturen (maaltijden,  
uitstappen, ...) zijn er niet.

LAATSTE SCHOOLDAG:  
DINSDAG 30 JUNI 2020
DINSDAGVOORMIDDAG 30 JUNI:
 
Op dinsdagvoormiddag 30 juni wordt het schooljaar feestelijk én op een warme 
manier afgesloten. 

• Basisprincipe: alle veiligheids- en hygiënemaatregelen blijven van kracht.
• De Vriendenkring OLGA zorgt voor cake en drankjes: de leerlingen brengen geen 

eten en drinken mee behalve water en een gezond tussendoortje. 

DINSDAGNAMIDDAG 30 JUNI:
 
De voor- en naschoolse opvang OKEE zal open zijn vanaf 11.40u tot en met 18.30u. 
De leerlingen brengen hun lunchpakket mee.

Inschrijven hiervoor is niet noodzakelijk.
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 Gemeentelijk nieuws

Vakantieaanbod 2020

YOUNG DANCE4FRIENDS
Wanneer:
• maandagavond vanaf 14 september :  

BREAKDANCE vanaf 8 jaar
• woensdagnamiddag vanaf 16 september :  

KINDER- EN JONGERENDANSEN ( jazz, hip hop, clipdance enz.)  
met Yarah, Kevin en Nikki en Anneleen (T 0470 850 750)
• 13.30u: kiddies (2de kleuter)
• 14.15u: kiddies (3de kleuter)
• 15.00u: kids 1 (1ste en 2de leerjaar)
• 16.00u: tweens (3de en 4de leerjaar)
• 17.00u: teens (5de en 6de leerjaar))

 
Plaats: zaal Regency Avelgem, Leopoldstraat 7 
 
Kostprijs:
• Prijs : € 60 voor 12 lessen, verzekering inbegrepen. 
• Prijs: € 50 voor de kiddies
Wie inschrijft en betaalt vóór 31 juli krijgt € 10 vroegboekkorting. 
 
Inschrijven en informatie:  
info@dance4friends.be en www.dance4friends.be

IN HET GEMEENTELIJK ZWEMBAD
Zwemshorts met broekzakken worden in het Avelgems zwembad niet toegelaten. 
Aansluitende zwemshorts kunnen wel.

Sport & spel Speelpleinwerking en thematische 
kampweekjes

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:
Sportdienst Avelgem | Sportcentrum Ter Muncken 
Doorniksesteenweg 226, Avelgem
T 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
www.avelgem.be/webshop
www.avelgem.be/vakantieaanbod

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:
Dienst Jeugd en Cultuur | Gemeenschapscentrum 
Spikkerelle | Scheldelaan 6, Avelgem
T 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
www.avelgem.be/webshop
www.avelgem.be/vakantieaanbod
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GEMEENTELIJKNIEUWS

KUNSTONDERWIJS IN AVELGEM:  
CONSERVATORIUM
Wil je graag een instrument bespelen, met woorden spelen, voordragen  
of toneel spelen?
• Instrumenten: accordeon, altsaxofoon, bugel, cello, cornet, dwarsfluit,  

gitaar, hoorn, klarinet, piano, slagwerk, sopraansaxofoon, trombone,  
trompet, tuba en viool.

• Aanbod muziek: Opmaatjes (6- en 7-jarigen): de kinderen leren  
spelenderwijs de taal van de muziek verkennen: toonhoogte, ritme, 
tempo, maat, dynamiek, frasering, klankkleur... . In de loop van het 
tweede jaar leren de kinderen naast drie basisritmes ook al de noten op 
de toonladder kennen  
ter voorbereiding van de tweede graad.

• Aanbod muziek: Muziek+: wie een vroege start wil nemen, kan al  
instrumentlessen volgen vanaf 7 jaar met Muziek+. 

• Aanbod woord: Plankgastjes (6- en 7-jarigen): in dit wervelend atelier 
zetten de jongste artiesten hun eerste stappen op het podium. Op een 
speelse manier rollen ze binnen in de wereld van het spreken en het 
spelen. Ze gaan op zoek naar manieren om hun fantasie, gevoelens en 
leefwereld te uiten met hun stem en met hun lichaam.

• Aanbod woord: Woordatelier (vanaf 8 jaar): elke week neem je een diepe 
duik in de wereld van het woord. Je ontdekt welke buitelingen je stem 
kan maken en babbelt je tong in een knoop. Je leert spelenderwijs hoe 
je het podium bestormt met je eigen verhaaltjes, een rap, een tof gedicht 
of een spannend toneelstuk.

Online inschrijven kan via:
www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk

Informatie en inschrijven:
De heer Tom Colpaert | Kasteelstraat 3b, 8580 Avelgem | 056 65 30 67 | 
conservatorium@avelgem.be | www.avelgem.be/kunstonderwijs

KUNSTONDERWIJS IN AVELGEM: GAVKA  
(GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR VISUELE KUNSTEN AVELGEM)

Wil je graag tekenen, schilderen of werken met vormen en kleuren?
• Voor jongeren vanaf 6 jaar: beeldatelier: 2 lesuren per week
• Voor leerlingen 4de, 5de en 6de leerjaar: audiovisueel atelier. Met behulp 

van verschillende media en technieken (fototoestel, iPad,  
animatiefilmpjes...) leer je eigen audiovisuele presentaties creëren:  
2 lesuren per week 

Online inschrijven kan via:
www.mijnacademie.be/academiekortrijk

Informatie en inschrijven:
Yzerwegstraat 1, 8580 Avelgem | 056 27 78 60 | 
gavka@avelgem.be | www.avelgem.be/kunstonderwijs
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HET CLB TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie is het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) anders 
georganiseerd dan tijdens het schooljaar. 

• Van 1 tot en met 7 juli en vanaf 25 augustus zijn onze CLB-medewerkers bereik-
baar in het CLB te Ronse: T 055 21 30 78.

• Van 8 tot en met 14 juli & van 17 tot en met 24 augustus is er op de hoofdzetel te 
Oudenaarde permanentie voorzien: T 055 33 74 70. 

De permanenties worden verzekerd tijdens de kantooruren:van 8.30 uur tot 12.00 
uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Dit betekent dat er tijdens de permanentieperi-
ode steeds een CLB-medewerker beschikbaar is voor je vragen. Mogelijks zal deze 
medewerker geen deel uitmaken van onze school. De permanentiemedewerker zal 
ernaar streven u zo goed mogelijk verder te helpen.

• Het CLB is volledig gesloten van 15 juli tot en met 16 augustus.
• Bij nood aan een gesprek kan je buiten de openingsdagen en kantooruren gratis 

en anoniem terecht op het nummer van teleonthaal 106 en dit 7 dagen op 7  
(dag en nacht).

 Weetjes van de school

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 busbegeleiders 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

CLBCH@T
Tijdens de eerste week van juli 
en de laatste week van  
augustus kunnen leerlingen en 
ouders terecht bij  
CLBch@t. 
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 Snelnieuws

Onze school viel in de prijzen (€ 1359) omdat we onze  
leerlingen structureel bewust maken dat zwerfvuil niet kan én 
omdat we met onze leerlingen op regelmatige basis de handen uit 
de mouwen staken om de buurt proper te houden.  
De som van € 1359 gaat integraal naar de verdere vergroening van 
onze school.

Bedankt aan alle leden van de MOS-werkgroep  
(Milieuzorg Op School).

De OVSG-toetsen kwamen halfweg juni aan in gesloten 
dozen. 
 
De OVSG-toetsen in het zesde leerjaar zijn toetsen die niet 
door onze leerkrachten zijn opgesteld, maar door het  
Onderwijssecretariaat Voor het Stedelijk en Gemeentelijk on-
derwijs (OVSG), waardoor we duidelijk kunnen bewijzen dat 
onze leerlingen op het einde van de basisschool wel degelijk 
de eindtermen bereikt hebben.  
 
De OVSG-toetsen zijn trouwens elk jaar anders.

1

2

Onze eerste bloemenverkoop was een zeer groot succes. 
Bedankt voor jullie enorme steun. 
Met de opbrengst sparen we voor een zeer grote luifel (overkapping)  
op de speelplaats van het 6de leerjaar.

3

Wist je dat Luna Debels (5de leerjaar B)  
West-Vlaams kampioen turnen (groep B11) 
werd. Bovendien wist ze ook alle andere 
gymnasten uit die groep deelnamen (75 
meisjes uit gans Vlaanderen) achter zich te 
houden. 
 

4
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Participatie

Dank aan ...
In Basisschool ‘De Toekomst’ kunnen we gelukkig dagelijks rekenen op de medewerking van talrijke vrijwilligers en 
sympathisanten: leesouders, opvangmama’s, medewerkers van het kriebelteam, gemachtigde opzichters, leden van de Raad 
van Bestuur, Schoolraad, Oudercomité en Vriendenkring OLGA, handige klussers die allerlei karweitjes en herstellingen  
opknappen, begeleiders tijdens uitstappen en activiteiten, schenkers van waardevol speelgoed of knutselmateriaal, ...

Oproep: gemachtigd opzichter gezocht 
 
We zoeken een gemachtigd opzichter om onze leerlingen te helpen oversteken op het kruispunt van de Kerkhofstraat en de 
Sint-Jansstraat. 
De gemeente zorgt voor een korte opleiding en voor een vrijwilligersvergoeding. 
Informatie, ... is te verkrijgen bij de directeur.

Dank aan Rudy
Door de wind, door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Ook al zat het weer tegen
Door jou, waren onze leerlingen nooit alleen

Door de wind, door de regen
Dwars door alle verkeershinder heen
Door de wegomleiding
Ook al zat het rij- of parkeergedrag van enkele chauffeurs 
tegen 
Door jou, waren onze leerlingen nooit alleen 
 
Door de zon, een aangename zegen
Dwars door alle lachende gezichten heen
Door het spontane dank je wel
Ook de grote dankbaarheid langs de wegen
Door jou, waren onze leerlingen nooit alleen

Beste Rudy, mede door jouw inzet konden onze leerlingen  
5 jaar lang veilig worden overgestoken.

Het is dus logisch en meer dan verdiend dat we - namens alle 
leerlingen, ouders en leden van het schoolteam - eindigen 
met: “Bedankt, Rudy, voor wat je allemaal deed voor 
onze school.” 
 



Participatie

22

Het bruisend Oudercomité van onze school
ONS BRUISEND OUDERCOMITÉ HEEFT ALS HOOFDDOEL ‘DE BRUG’ TUSSEN DE LEERLINGEN, DE OUDERS ÉN DE SCHOOL 
NOG STEVIGER TE MAKEN. HET OUDERCOMITÉ ORGANISEERT OOK ENKELELE ACTIVITEITEN OF HELPT EEN HANDJE, 
WAAR NODIG:

• controle fluojassen
• animatie eerste schooldag 
• kinderanimatie tijdens het OLGA-etentje
• dag van het schoolteam
• schilderen speelplaatstekeningen

• Feesteworpstoet van Avelgem
• kidsfuif
• bloemenverkoop 
• vier korte vergaderingen
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AGENDA SCHOOLJAAR 
2020-2021

De Toekomstshow 2020 
• maandag 16 november 2020 om 13.45u: De Toekomstshow 2020 voor hulpbehoevende (groot)ouders en bewoners  

gemeentelijke woon– en zorgcentra
• dinsdag 17 november 2020 om 13.45u: De Toekomstshow 2020 voor grootouders & ouders
• donderdag 19 november 2020 om 13.45u: De Toekomstshow 2020 voor grootouders & ouders
• vrijdag 20 november 2020 om 13.45u: De Toekomstshow 2020 voor ouders (enkel voor ouders)
 
Tijdens deze feestelijkheden treden alle leerlingen van de school (vanaf de Jules-klassen tot en met de zesde leerjaren)  
op in onze polyvalente zaal.

Vakantieperiodes 2020 - 2021
• Pedagogische kindvrije studiedag 1: woensdag 23 september 2020
• Herfstvakantie: van maandag 2 november tot en met zondag 8 november 2020
• Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
• Facultatieve vakantiedag 1: maandag 23 november 2020
• Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
• Pedagogische kindvrije studiedag 2: woensdag 13 januari 2021
• Krokusvakantie: van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021
• Pedagogische kindvrije studiedag 3: woensdag 3 maart 2021
• Paasvakantie: van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021
• Feest van de Arbeid: zaterdag 1 mei 2021
• Facultatieve vakantiedag 2: maandag 10 mei 2021
• Hemelvaartweekend: van donderdag 13 tot en met zondag 16 mei 2021
• Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
• Laatste schooldag: woensdag 30 juni 2021 om 11.40u 

De deuren van de opvang OKEE zijn open (van 6.45u tot en met 18.30u) tijdens de drie pedagogische studiedagen en op  
woensdagnamiddag 30 juni 2021.

Tijdens alle andere vakantiedagen is de opvang OKEE gesloten.

Nog enkele data voor volgend schooljaar 
• Plechtige Communie (leerlingen 1ste jaar middenschool) deelgemeenten Groot-Avelgem en randgemeenten: zaterdag 12  

september 2020 om 16.30u
• Plechtige Communie (leerlingen 1ste jaar middenschool): centrumgemeente Avelgem: zondag 13 september 2020 om 10.30u
• Feest Vrijzinnige Jeugd (leerlingen 1ste jaar middenschool): alternatief (uitstap en receptie) op zaterdag 19 september 2020
• Eerste Communie (leerlingen 2de leerjaar basisschool): zondag 3 oktober 2020 om 16.00u 

DEZE BESLISSING WERD OP DINSDAG 23 JUNI MEEGEDEELD DOOR HET BISDOM.
• Plechtige Communie deelgemeenten Groot-Avelgem en randgemeenten: zaterdag 24 april 2021 om 16.30u
• Plechtige Communie centrumgemeente Avelgem: zondag 25 april 2021 om 10.30u
• Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd: zondag 23 mei 2021 
• Eerste Communie: zondag 30 mei 2021 om 11.00u 



 Buiten categorie

Onze school blijft innoveren:  
reeds 11 gerealiseerde investeringen in 2020
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1 Twee led-beamers  
(3de leerjaar C en 5de leerjaar C)

Belijning in de sportzaal 2

3
Verlichtingstoestellen (inbouw) én 
led-lampen in de beide  
kleutergebouwen 

4
Structurele aanpas-
singen afvoer op de 
kleuterspeelplaats 5

Compleet nieuwe huisstijl  
(logo, speerpunten, website, 

drukwerk, flyer, ...) 
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10

11

9

7

8

Vergroening speelplaats

Nieuwe taalmethode  
in de eerste leerjaren

Sportparcours op het grasplein  
naast het schoolrestaurant

Uitbreiding van 20 chromebooks (laptops) 
met oplaadkar

Schilderwerken in de inkomhal van de polyvalente 
zaal, de kleedkamers van de sportzaal en in de 

centrale ruimte op de eerste verdieping  
van de lagere afdeling

6 Led-lampen in de sportzaal



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!

Onze leerlingen zijn keifier op onze nieuwe huisstijl.
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