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Hopelijk heb je van een welverdiende vakantie
kunnen genieten na het turbulente schooljaar
dat achter ons ligt. En heb je er net als ik zin in
om aan een nieuw verhaal te beginnen!
Ik was heel blij dat alle leerlingen daar op
1 september bij mochten zijn. Dat we met
de hele school het startschot konden geven van
dit nieuwe schooljaar.
Want dat vinden we enorm belangrijk. De school
blijft immers de oefenplaats om samen te leren
samenleven.
Steven Verplanke
DIRECTEUR
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Volgende INFO verschijnt eind oktober.
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

ACTIVITEITEN



Aankondiging

Informatieavond typecursus

DONDERDAG, 8 OKTOBER 2020
OM 18.30U

Voor alle ouders en leerlingen uit de 4de, 5de en 6de leerjaren
DE ORGANISERENDE FIRMA PLANT EEN INFORMATIEAVOND
IN DE SCHOOL VOOR ALLE GEÏNTERESSEERDE OUDERS EN
LEERLINGEN.

De cursussen gaan telkens door van 16.15u tot en met
17.15u in de mediatheek van de school.
Inschrijven voor de infoavond kan via STROOK 2
(zie pagina 19)

DE DATA VAN DE CURSUS
donderdag 4 februari 2021
donderdag 11 februari 2021
donderdag 25 februari 2021
donderdag 4 maart 2021

Opendeurmoment

DINSDAG, 27 OKTOBER 2020

In onze kleuterafdeling
voor nieuwe ouders
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ACTIVITEITEN



Verslag

De eerste schooldag met Airlines
De Toekomst
Een warm onthaal
Op dinsdag 1 september ging de schoolpoort terug wijd open om alle leerlingen te kunnen verwelkomen. De eerste schooldag is
voor zowel de leerlingen, de ouders als voor het schoolteam altijd een speciale gebeurtenis die niet zomaar voorbij mag gaan.
Daarom zorgden de leden van het Oudercomité en het schoolteam voor een warme (en lekkere) ontvangst.

.
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ACTIVITEITEN | Verslag

Onthaalavond
We waren blij dat je er was
AAN HET BEGIN VAN ELK NIEUW SCHOOLJAAR WORDEN ALLE
OUDERS IN ONZE SCHOOL UITGENODIGD VOOR EEN
ONTHAALAVOND.
HET DOEL VAN DEZE ONTHAALAVOND WAS DE OUDERS OP
EEN INTERACTIEVE MANIER TE INFORMEREN OVER DE
VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR:
WERKWIJZE EN METHODE, DAGVERLOOP, LEERSTOF,
ACTIVITEITEN, …

Tevens vertelden de leerkrachten wat er van de ouders verwacht
wordt: benodigdheden, tips, begeleiding huiswerk & toetsen, ...
De ouders maakten kennis met de leerkrachten en konden zich
een voorstelling maken van zaken die hun zoon of dochter dit
schooljaar te wachten staan.
Er was bovendien gratis opvang voorzien voor de kinderen.

ALLE INFORMATIEBROCHURES KUNNEN GERAADPLEEGD WORDEN OP
DE WEBSITE VAN DE SCHOOL:
De informatiebrochures zijn terug te vinden bij de rubriek


ONZE SCHOOL - DUIDELIJKE AFSPRAKEN - SCHOOLREGLEMENT OUDERS.

Strapdag
Te voet, per fiets, op de step of met de schoolbus naar school
WIJ NAMEN OP VRIJDAG 18 SEPTEMBER
ACTIEF DEEL AAN DE STRAPDAG.
ONDER LEIDING VAN HET MOS-TEAM
(MILIEUZORG OP SCHOOL) “STRAPTEN”
WE ER MET DE LEERLINGEN,
LEERKRACHTEN, OUDERS EN
GROOTOUDERS HET SCHOOLJAAR
OP GANG.

De auto ging zo maximaal mogelijk aan
de kant en iedereen probeerde te voet,
met de fiets, op de step of met de
schoolbus naar de school te komen.

Met een warme ontvangst aan
de schoolpoorten, het straplied,
de armbandjes voor alle leerlingen en
het fiets- en stepparcours werd het een
onvergetelijke STRAPDAG in onze school.

Het MOS-team zette de voordelen van
naar school stappen of trappen nog eens
extra in de verf: minder drukte aan de
schoolpoort en aangename schoolroutes, maar ook aan de voordelen voor de
gezondheid en het milieu twijfelde er
niemand meer in de school.
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Het leerlingenhoekje
Jules was jarig
We vierden de verjaardag van Jules.
De kapoenen uit de Jules-klassen

Op verkenning
We gingen op introductiebezoek in de bibliotheek. De leerlingen kozen elk een leesboek en een informatief boek.
De leerlingen uit de derde leerjaren
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Tanden poetsen
Bedankt aan van de papa van Manon, Maarten Deprez, om
deze praktische opbergkast te maken.
De kapoenen en de juffen uit de derde kleuterklassen
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Weetjes van de school
HET SCHOOLSECRETARIAAT • T 056 65 01 40 • T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be • www.bsdetoekomst.be

VERGEET-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 BUSBEGELEIDSTERS
De busbegeleidsters 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 BRUGFIGUUR
Mevrouw Veerle Gevaert
T 0474 91 96 64
veerle.gevaert@avelgem.be

ZWEMKALENDER
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Vrijdagnamiddag 2 oktober:

4de leerjaar A, 4de leerjaar B, 5de leerjaar A en 5de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 6 oktober:

1ste leerjaar C, 1ste leerjaar B en 1ste leerjaar A

Vrijdagnamiddag 9 oktober:

6de leerjaar A, 6de leerjaar B en 6de leerjaar C

Dinsdagnamiddag 13 oktober:

2de leerjaar A, 2de leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 16 oktober:

4de leerjaar A, 4de leerjaar B, 5de leerjaar A en 5de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 20 oktober:

1ste leerjaar C, 1ste leerjaar B en 1ste leerjaar A

Vrijdagnamiddag 23 oktober:

6de leerjaar A, 6de leerjaar B en 6de leerjaar C

Dinsdagnamiddag 27 oktober:

2de leerjaar A, 2de leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 30 oktober:

4de leerjaar A, 4de leerjaar B, 5de leerjaar A en 5de leerjaar B

ACTIVITEITEN | Aankondiging

Olga-afhaalgerechten

ZATERDAG, 14 NOVEMBER 2020

Voor alle ouders, leerlingen, vrienden en sympathisanten
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OLGA-AFHAALGERECHTEN
Voor alle ouders, leerlingen, vrienden en sympathisanten
KEUZE GERECHTEN (DOOR TRAITEUR DAVE LAMPOLE SESSION 12):

•
•
•
•

varkenshaasje op grootmoeders wijze, groentjes en aardappelgratin: € 15
zalmfilet met vel, bieslooksaus, aardappelcrème met groene kool: € 15
vegetarische spaghetti: € 15
voor de kinderen: gehaktballetjes in tomatensaus met puree: € 10

KEUZE BUBBELS EN WIJNEN (DOOR GUSTIDO BOTTLED POETRY):

•
•
•
•

fles bubbels: Cava Sabartès Brut: € 12
fles witte wijn: Siciliaanse Molino a Vento Inzolia: € 10
fles rosé wijn: Spaanse Rosé Edalo Rosado: € 10
fles rode wijn: Siciliaanse Molino a Vento Nero d’Avola: € 10

AFHALEN

•
•

op zaterdagnamiddag 14 november in de sportzaal van GO! basisschool De Toekomst;
de correcte tijdstippen volgen nog
de gerechten worden aangeboden in kant-en-klare verpakkingen (geschikt voor oven en microgolfoven)

•

Over de mensen
Overleden
•
•
•

Mevrouw Anna Meurisse, overgrootmoeder van Giany (4de leerjaar A) en Kengy Buyck (6de leerjaar B)
De heer Théophile Depaepe, ere-buschauffeur van Basisschool de Toekomst en vader van wijlenJulien Depaepe (ere-buschauffeur Basisschool de Toekomst)
Mejuffrouw Kato Vandenbogaerde, nichtje van Iljo Vandenbogaerde (6de leerjaar C)
Onze blijken van innige deelneming.

Camille

17-04-2020
Dochtertje van Jonathan
Dumon en Stefanie Martin
(CLB-contactpersoon in
onze school)
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Daymen
29-08-2020

Zoontje van Joyce Roelandt
en Alexandre Van Vooren
Broertje van Shayne
(4de leerjaar B) en Hailey
(3de kleuterklas A)

Goed-nieuws-rubriek



Gemeentelijk nieuws

De gemeentelijke parking
Mogen we deze parking warm aanbevelen.
WE KUNNEN HET MINDER DRUK MAKEN IN DE
ONMIDDELLIJKE BUURT VAN DE SCHOOL ALS ER MEER
GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN DE PARKEERPLAATSEN DIE
ZICH NIET VLAK BIJ DE SCHOOLPOORT BEVINDEN.
DÉ SLEUTELOPLOSSING IS: DE GROTE GEMEENTELIJKE
PARKING MET EEN MASSA PLAATSEN EN ZO HEEL VER VAN
DE SCHOOL IS DAT NU OOK WEER NIET.

Enkele belangrijke maatregelen:
• de eigen inkompoort voor voetgangers
• de stroken met een aanduiding die voetgangers dus best
gebruiken
• de verplichting voor het verkeer dat uit de Kortrijkstraat
komt, om naar rechts te rijden, dus naar de verkeerslichten
toe
• in het gedeelte van de Sint-Jansstraat is er éénrichtings
verkeer
• de afzonderlijke afrit waardoor autobestuurders vlotter
van de parking kunnen

Tip: vóór 8.30 en vanaf 16.15u is het heel rustig in de buurt van onze school én op alle parkings.

FIETSSTRATEN
RONDOM
ONZE SCHOOL
Fietsers mogen de volledige breedte
van de rijbaan (bij éénrichtings
verkeer) of de helft van de rijbaan
langs de rechterzijde (bij tweerichtingsverkeer) gebruiken.
Gemotoriseerde voertuigen hebben
toegang tot fietsstraten maar mogen
fietsers niet inhalen.
Gemotoriseerde voertuigen mogen
maximum 30 kilometer per uur
rijden.
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Snelnieuws
1

Onze leerlingen uit de 6de leerjaren (vorig schooljaar) kregen op zaterdag 28 augustus een verrassingsuitstap
aangeboden én een pretpakket. Zo werd hun “speciale” schooljaar op een warme manier afgesloten.

We besteden in onze school veel aandacht aan het belang van je goed voelen binnen een groep
(klas, school, ...). Niettemin loopt het toch soms fout en kan er plaag- of pestgedrag ontstaan.
Het is goed te weten dat onze school hiertegen gewapend is.
Daarom besteden we onder andere tijdens de maandelijkse ‘IN DE KIJKER’ regelmatig
aandacht aan ‘plagen en pesten op school’.

TIP voor onze leerlingen die al vlot met de computer kunnen werken:
onze DIGITALE GEVOELENSBUS op de website van onze school.

3
12

Onze school is ook terug te vinden op
INSTAGRAM: bsdetoekomst

2

SNELNIEUWS

4

We waarderen het dat deze schoolafspraak door heel veel (groot)ouders stipt wordt opgevolgd.
Bedankt hiervoor!

Op woensdag 23 september kregen alle leerkrachten een digitale vorming: basisopleiding chromebooks,
digitaal lesmateriaal ontwerpen en digitaal evalueren. Dit wordt vervolgd (personeelsvergaderingen,
studiedag 13 januari, ...). Doel: anticiperen voor het geval afstandsonderwijs wordt ingericht, maar vooral:
de nieuwe digitiale vaardigheden die we leerden, verder optimaliseren en toepassen tijdens de “gewone” lessen.

5
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Participatie
Ons Oudercomité
Schilderen speelplaatstekeningen en onthaal op de eerste schooldag.
De leden van het Oudercomité staken de voorbije periode alweer de handen uit de mouwen. In de maand augustus kregen
de speelplaatstekeningen een nieuwe frisse kleur en op de eerste schooldag werden alle leerlingen kleurrijk ontvangen (en
kregen een lekkere verrassing) Tip: op dinsdagavond 6 oktober om 19.30u: de eerste vergadering van het Oudercomité. Alle
ouders zijn welkom.

Verkiezing van onze leerlingenraad
De verkiezing vond plaats op maandagvoormiddag
28 september.
De stemmen werden op dinsdag 29 september geteld,
waardoor de namen van de verkozenen nog niet konden
opgenomen worden in deze schoolkrant INFO.
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OVM Avelgem zoekt dringend nieuwe krachten
De oudervereniging voor de moraal (OVM) Avelgem die de organisatie van het speelweekend en Lentefeest/Feeste Vrijzinnige
Jeugd helpt organiseren samen met juf Ellen (zedenleer), is dringend op zoek naar nieuwe krachten.
De werkgroep bestaat nu enkel nog uit ‘afgestudeerde ouders’, sympathisanten en de leerkracht zedenleer.
Het valt te begrijpen dat er nu en dan mensen afhaken omdat zij geen kinderen meer in het lager onderwijs hebben.
De vereniging is daarom op zoek naar ouders, grootouders, grote broers of zussen van leerlingen zedenleer die zich willen
engageren voor OVM Avelgem.
Bij interesse graag contact opnemen: info@ovm-avelgem.be of met juf Ellen via klaszl@bsdetoekomst.be .



Buiten categorie

Sponsorloop voor Bednet
Wij liepen voor BEDNET.
Onze school organiseerde in de week van 21 september
een sponsorloop voor het goede doel: bednet
(www.bednet.be)
Deze sponsorloop voor het goede doel wordt ingericht
omdat wij het in onze school zeer belangrijk vinden dat
kinderen verantwoordelijkheidszin tonen en geëngageerd
zijn.
Burgerschap is in onze school geen loos begrip.

Het sponsorproject werd op maandag 21 september
voorgesteld aan alle leerlingen. Daarna werd het startschot
gegeven van de sponsorloop.
Onder leiding van de sportleerkrachten, meester Thijs en
meester Piet, konden alle leerlingen rondjes lopen.
Alle leerlingen konden daarvoor “gesponsord”
(€ 1 per leerling) worden door hun ouders.
Op maandag 5 oktober wordt de totale opbrengst
(cheque) bekend gemaakt en bezorgd aan de verantwoordelijke van BEDNET.
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2

Soep van de dag

Soep van de dag

Kaasburger
Vleessaus
Rode kool
Aardappelen

Scharrolletjes
Bechamelsaus
Spinaziepuree

5

6

7

8

9

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Cordon bleu
Vleesjus Schorseneren
Aardappelen

Kippenfilet
Currysaus
Ananas
Frieten

Gehaktschotel
Bechamelsaus
Bloemkool
Puree

Crepinetten
Jagersaus
Erwten Aardappelen

Zalm en krabflakes
Kaassaus
Spirelli
Stokbrood

12

13

14

15

16

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kalkoenrollade
Zoetzure saus
Worteltjes
Krieltjes

Varkensreepjes
Tomaatjes
Frieten

Kalkoengebraad
Jagersaus
Gegratineerde aardappelen met broccoli

Balletjes
in tomatensaus
Prinsessenboontjes
Puree

Lasagne
Stokbrood

19

20

21

22

23

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kalkoenschnitsel
Vleesjus
Appelmoes
Aardappelen

Vol au vent
Bechamelsaus
Salade
Mayonaise
Frieten

Braadworst
Spaanse saus
Erwten
Krieltjes

Spaghetti
Worteltjes
Bolognaisesaus

Gepaneerde
visplankjes:
Alaska Pollak
Tartaarsaus
Geraspte worteltjes
Puree

26

27

28

29

30

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Slavinken
Spaanse saus
Erwten en wortelen
Aardappelen

Kippenfilet
Salade
Mayonaise
Frieten

Gegratineerde ham
Kaassaus
Spirelli

Kaashamburger
Ajuintjessaus
Erwten en wortelen
Aardappelen

Gebakken vis
Brunoisegroenten
Brocccolipuree

AGENDA
Wanneer?
Do. 1/10

OKTOBER 2020

Hoe laat?
12.15u

Wat?
Leerlingenraad: vergadering 1
Start verkoop schoolfotografie: de webshop gaat open.

Vr. 02/10

Intaprapport in de eerste leerjaren
08.40 en 15.30u

Verkeersbrigade 1 (verkeersveilige schoolomgeving)

Za. 03/10

16.00u

Eerste Communie (leerlingen 2de leerjaar)

Ma. 05/10

13.00u

In de kijker: schoolreglement afspraak 2, MOS-TIP 2, NO BLAME, verslag leerlingenraad 1 én
overhandiging cheque sponsorloop voor het goede doel (BEDNET)
Dag van het schoolteam: ALLE leden van het schoolteam worden in de bloemetjes gezet

Di. 06/10
19.30u

Wo. 07/10

Bezoek aan woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius (onder voorbehoud):
tweede kleuterklas A
Vergadering van het Oudercomité
Kom je ons team groter maken? We kunnen nog helpende handen gebruiken
Klasoverschrijdend OVSG-project 1: vijfde en zesde leerjaren
Bezoek aan groenten- en fruitwinkel De Verscentale in Berchem. Kostprijs per kleuter: € 1
(via factuur oktober) en € 1 cash (fruit aankopen)

Do. 07/10

18.30u

Ma. 15/10

Informatieavond typecursus (zie pagina 3)
Naar het Kluisbos: tweede leerjaren. Kostprijs per leerling: € 1,50 (via factuur oktober)

Di. 20/10
Ma. 26/10

Ganse dag

Di. 27/10

14.00u

Do. 29/10

Toneelvoorstelling in gemeenschapscentrum Spikkerelle:
eerste leerjaren en tweede leerjaren.
Kostprijs per leerling: € 3,50 (via factuur oktober)
Avelgem draagt vrede uit: vijfde en zesde leerjaren (ganse dag).
De leerlingen krijgen binnenkort een brief mee met alle infomtie.
Opendeurmoment in de kleuterafdeling voor nieuwe ouders (zie pagina 3)
De webshop (schoolfotograaf) sluit zijn deuren.
Toneelvoorstelling in gemeenschapscentrum Spikkerelle: vijfde leerjaren en zesde
leerjaren.
Kostprijs per leerling: € 3,50 (via factuur oktober)

Vr. 30/10

Herfstrapport in alle klassen van de lagere afdeling
16.00u

Begin van de herfstvakantie

OLGA-AFHAALGERECHTEN
(zie pagina 9)
Noteer deze datum: zaterdag 14 november.
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In de kijker

Schoolreglement: afspraak 2
Een nette speelplaats, propere toiletten en een net schoolrestaurant vinden wij belangrijk.

•

WE HOUDEN DE SPEELPLAATS NET. We gooien afval in de vuilnisbakken en niet op de grond of bij de buren.

•

WE PLAATSEN ONZE BOEKENTASSEN ORDELIJK IN DE VOORZIENE BOEKENTASSTROKEN.

•

TIJDENS DE PAUZES GAAN WE NAAR DE TOILETTEN.
Op andere tijdstippen vragen we om toelating. In de toiletten wordt niet gespeeld. We houden ze net.

•

NETTE TAFELMANIEREN HOREN ER NATUURLIJK OOK BIJ. In het schoolrestaurant blijven we rustig.
Na het eten ruimen we de tafel af en verlaten we de refter in stilte.

Milieuzorg op school (MOS)
TIP 2 SPAARZAAM MET WATER In elke klas probeert de watermeester (beurtrol) samen
met alle medeleerlingen en de leerkracht spaarzaam om te gaan met water.

Bloemenverkoop juni 2020
Dank je wel aan iedereen om onze eerste bloemenverkoop zo massaal te steunen.
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•

DE TOP-3-KLASSEN: 1) 5de leerjaar A, 2) Jules-klas C, 3) 1ste leerjaar C en 2de leerjaar A

•

DE TOP-10-VERKOPERS: 1) Jean-Jacques Vanmeerhaeghe, 2) Lisa Desmet, 3) Mila Tytgat, 4) Remi Vermeulen, 5) Jaro Six,
6) Marie-Alixe Vanmeerhaeghe, 7) Ibe Suys, 8) Thomas Vergote, 9)Elise Lanneau en 10) Manon Harinck

STROOKJES

STROOK 1: OLGA-AFHAALGERECHTEN OP ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader van
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uit (klas) ���������������������������������������������������������������������������������� A / B / C bestelt

volgende AFHAALGERECHTEN op zaterdag 14 november:
.......... . .

x varkenshaasje (volwassenen) aan € 15 =

		

€

..................

.......... . .

x zalmfilet (volwassenen) aan € 15 =				

€

..................

.......... . .

x vegetarische spaghetti (volwassenen) aan € 15 =		

€

..................

.......... . .

x gehaktballetjes (kinderen) aan € 10 =			

€

..................

.......... . .

x fles bubbels aan € 12 =						

€

..................

.......... . .

x fles witte wijn aan € 10 =						

€

..................

.......... . .

x fles rosé wijn aan € 10 =						

€

..................

.......... . .

x fles rode wijn aan € 10 =						

€

..................

.TOTAAL:

€

.. ..............................

GELIEVE DIT OVERZICHT SAMEN MET HET CORRECTE BEDRAG TE BEZORGEN IN EEN GESLOTEN OMSLAG.
GELIEVE TE BETALEN IN PASMUNT.

HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 9 NOVEMBER 2020

STROOK 2: INFOAVOND TYPECURSUS OP DONDERDAG 8 OKTOBER
Ondergetekende,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� schrijft in voor de informatieavond
van de typecursus op donderdag 8 oktober om 18.30u
NAAM VAN DE LEERLING

HANDTEKENING

KLAS (VIERDE, VIJFDE OF ZESDE LEERJAAR)

UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 5 OKTOBER

19

IN DE KIJKER

20

IN DE KIJKER

21

Foto van de maand!

Wat waren we blij dat we op 1 september terug allemaal samen op school konden zijn.

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

