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Steven Verplanke
Zo kan je je vrienden of je grootouders misschien
DIRECTEUR
wel tranen van het lachen geven of de warmte
van een knuffel die ze missen.
Doe mee, zorg voor licht, voor de zorg en voor
elkaar.
Steven Verplancke
DIRECTEUR
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Volgende INFO verschijnt eind december.
september.
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:

STROOKJES17

www.bsdetoekomst.be

ACTIVITEITEN



Aankondiging

Sinterklaas vergeet ons niet

VRIJDAG, 04 DECEMBER 2020

Jawel, Sinterklaas zal ons niet vergeten
“Lieve kinderen, ook dit jaar zal ik basisschool De Toekomst
niet vergeten! Ik wil jullie, lieve kinderen, niet in de steek laten,
zeker niet in een jaar dat al zo moeilijk was.

Het zal er dit jaar dus anders uitzien, maar ik kan jullie gerust
stellen: ik zorg in De Toekomst voor bergen speelgoed en veel
lekkers.”

Jullie hebben jullie vriendjes lang moeten missen, de zomerkampen waren anders en ook schoolgaan was een beetje
vreemd, hoe hard die brave juffen en meesters ook hun best
doen.

Sinterklaas & Zwarte Pieten

En daarom zeg ik: ‘Al moet ik dit jaar in een ruimtepak over het
dak van jullie school lopen, ik zorg voor bergen speelgoed en
veel lekkers!’
Maar we gaan het wel veilig houden. Een intrede en een
bezoek in jullie klaslokaal is dit jaar niet mogelijk.
Daarom zal ik voor jullie videoboodschappen maken die jullie
(in klasbubbel) kunnen zien op het grote scherm in de
polyvalente zaal of in het klaslokaal op vrijdag 4 december.

Kerstfeestje in de opvang

WOENSDAG, 16 DECEMBER 2020

Voor de leerlingen in de opvang OKEE
DE OPVANGMAMA’S ORGANISEREN OP WOENSDAG
NAMIDDAG 16 DECEMBER EEN KERSTFEESTJE VOOR ALLE
KINDEREN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE OPVANG.

Lekkere hapjes en drankjes, kerstactiviteiten (corona-proof),
een geschenkje onder de kerstboom en een supergezellige
kerstsfeer zijn de ingrediënten van dit feest.
De tarieven van de opvang blijven ongewijzigd: € 0,60 per
begonnen kwartier. Ook alle andere afspraken blijven geldig.
De kostprijs van het kerstfeest bedraagt € 3 (drankjes, hapjes,
activiteiten en geschenkje inbegrepen).
Dit wordt betaald via de factuur van december.
Vooraf inschrijven via STROOK 1 (zie pagina 17)
bij de opvangmama’s zelf of via opvang@bsdetoekomst.be
is noodzakelijk.
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Opendeurmoment
op afspraak
In onze kleuterafdeling voor nieuwe ouders
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DINSDAG, 8 DECEMBER 2020



Buiten categorie

#ZORGVOORLICHT
ONZE SCHOOL DOET VANZELFSPREKEND MEE
Sinds de aankondiging van de lockdown, steekt ons land massaal het licht aan. Als teken van hoop en verbondenheid,
met de tienduizenden zorgverleners die zich uit de naad werken en met iedereen die het nodig heeft.
Ons land wordt overspoeld door een warme golf aan initiatieven, goed voor heel veel licht in donkere dagen. En daar doet
onze school ook aan mee want wij willen mee bouwen aan een samenleving waarin mensen onderling verbonden zijn.

Wij verkopen GO! mutsen
Wij verkopen op school kerstmutsen: € 5 per stuk.
Bestellen kan via STROOK 3 (zie pagina 21).
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Het leerlingenhoekje
Hebben jullie ons
al gezien?
De MOS-politie is weer op onze school.
Het wordt een beetje donker als we naar
huis gaan en dan is het belangrijk dat we
gezien worden in het verkeer.
Vandaar dat het belangrijk is dat we onze
fluojas aanhebben als we naar huis gaan
of naar school komen.
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We stoppen onze koekjes zonder wikkel in
een koekendoos. Op woensdag brengen
we een stukje fruit mee.
Dat tonen we trots aan de MOS-politie die
ons tijdens de speeltijd staat op te
wachten aan de schuifdeur.


De vijfde leerjaren

Verrassing voor onze
grootouders
Wij maakten voor onze oma’s en opa’s een verrassing.
De verrassing wordt bezorgd per post.


De derde kleuterklassen
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Naar het bos
Tijdens de ‘week van het bos’ (toen we nog op uitstap mochten gaan)
brachten we een leerrijk bezoek aan het bos


Enkele warme sfeerbeelden
Een warme én dikke knuffel aan IEDEREEN.
Alle kapoenen van basisschool De Toekomst
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De tweede leerjaren



Zeker lezen

Oudercontactmoment: digitaal of telefonisch
Op dinsdag 15 en woensdag 16 december
VOOR ALLE OUDERS (KLEUTERAFDELING & LAGERE
AFDELING).
Omwille van de CORONA-maatregelen voorzien we een digitaal
of telefonisch oudercontactmoment voor alle ouders.
Per gezin wordt STROOK 2 (zie pagina 19 en 20) ingevuld en via
het oudste kind uiterlijk vrijdag 4 december aan de klastitularis
bezorgd.

Uiterlijk vrijdag 11 december krijgt u dit terug met de
vermelding van het tijdstip van het (de) gesprek(ken).
Op maandag 14 december wordt het rapport “op papier”
bezorgd. Zo kan je als ouder het rapport vooraf inkijken en bij de
hand hebben tijdens het oudercontactmoment.

OMGAAN MET SOCIALE MEDIA
Kinderen brengen steeds meer tijd door met de computer. Men weet misschien
al veel over internet en sociale media (Facebook, Twitter, MSN, Youtube,
Instagram ...), maar ook anno 2020 hebben ze volwassenen nodig om veilig &
verstandig om te gaan met de computer.

VERLOREN
VOORWERPEN
We beschikken op dit moment
over een zeer grote verzameling
verloren voorwerpen.

Daarom hanteren wij op school de volgende tips:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met een vriendelijke, beleefde en attente houding kom je heel ver
Als je iets niet zou doen in ‘de echte’ wereld, doe het dan ook niet in
‘de digitale’ wereld
Maak samen met je ouders een profiel aan en kies voor de optie ‘alleen voor
vrienden’
Laat je ouders vaak meekijken wat je doet op de computer
Onthoud bij alles wat je online zet, dat het in de toekomst terug te vinden zal
zijn
Accepteer alleen betrouwbare uitnodigingen
Zet geen persoonlijke gegevens online
Zet geen gegevens en foto’s van anderen online
Negeer ruzies en scheldpartijen

Mogen we vragen om de kledij (en
de eventuele brooddoos) van uw
kind(eren) te naamtekenen.

TIP: kinderen jonger dan 13 jaar kunnen wettelijk geen
facebook-profiel hebben.

FLUORESCERENDE JASJES
Wij stellen vast dat de meeste leerlingen 's morgens aankomen op school met hun fluorescerend jasje en dat verdient een
pluim. Deze jasjes verhogen immers de veiligheid. Want, leerlingen mét een fluorescerend jasje zijn veel duidelijker zichtbaar
voor de andere weggebruikers.
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ZEKER LEZEN

Kerstexamens
In de vijfde en zesde leerjaren

EEN NIEUWJAARS
GEDICHT IN
DE WENSKAART
(WEBSHOP
SCHOOL
FOTOGRAAF)?
Alle leerlingen (kleuters en leerlingen lagere afdeling) maken
binnenkort in de klas natuurlijk
een nieuwjaarsbrief voor de
ouders.
We boden via de webshop van de
schoolfotograaf – volledig vrijblijvend – ook wenskaarten met een
foto van uw zoon of dochter) voor
grootouders aan.
Thuis kan hierin een getypt
nieuwjaarsgedicht worden
gekleefd.
ZIE STROOK 4 (zie pagina 21).
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MISSCHIEN DENKT U (TERECHT) AL
AAN DE EINDEJAARSFEESTEN, MAAR DE
LEERLINGEN VAN DE VIJFDE EN ZESDE
LEERJAREN KRIJGEN EERST NOG EEN
PAAR STEVIGE NOTEN TE KRAKEN, WANT
VOOR ZE AAN DE KERSTVAKANTIE EN DE
FEESTEN KUNNEN DENKEN, KRIJGEN
ZE DE KERSTEXAMENS NOG TE VERWER
KEN.

Uiteraard begeleiden wij onze leerlingen hier zo goed mogelijk bij. Zo geven
we bijvoorbeeld herhalingsoefeningen, krijgen ze een toetsenrooster,
nuttige tips hoe ze dit alles kunnen
studeren, enz.
In het begin van december krijgen ze
heel wat herhalingsoefeningen in de
klas en een gedeelte daarvan kan als
huiswerk gemaakt worden.
De leerlingen krijgen een toetsenrooster mee naar huis, waarop te lezen
staat wanneer alle toetsen plaatsvinden.
Daarmee kunnen de leerlingen tijdig
hun voorbereidingen plannen en kunnen de ouders, samen met hun zoon
of dochter mee volgen, want plannen
is heel belangrijk.

In de klas wordt er verder aandacht
besteed aan het leren leren, dat wil
zeggen dat er uitgelegd wordt hoe
leerlingen de verschillende soorten
leerstof kunnen instuderen, want niet
alles wordt op dezelfde manier geleerd
en niet iedereen studeert het best op
dezelfde manier.
Het komt er op aan dat elke leerling
uit de tips die gegeven worden en de
manieren van leren die besproken
worden er uit kiest wat voor hem/haar
het beste resultaat geeft.
Het leren plannen van huistaken en
toetsen is allesbehalve nieuw voor de
leerlingen, want in de vijfde en zesde
leerjaren wordt hieraan wekelijks
aandacht geschonken door het tijdig
meedelen van de taken en toetsen.
Ten slotte krijgen de leerlingen een
studeerwijzer zodat de voorbereiding
van de toetsen zo vlot mogelijk kan
verlopen, want naast de herhalingsoefeningen in de klas zal er thuis ook nog
gestudeerd moeten worden: nog eens
herhalingsoefeningen maken, wat
een tijd geleden geleerd werd weer
opfrissen …



Weetjes van de school

Busvervoer bij barre weersomstandigheden
Het winterweer komt er aan
LANGS DEZE WEG MAKEN WE EEN PAAR
AFSPRAKEN IN VERBAND MET HET
BUSVERVOER TIJDENS BARRE WEERS
OMSTANDIGHEDEN.
Bij sneeuw en gladde wegen rijden de
bussen enkel op de hoofdwegen (zie
sticker).
Bij ijzel rijden de bussen niet.
Om de communicatie vlot te laten
verlopen, werken we in onze school met
‘hulplijnen’.
1 DE STICKER
Alle leerlingen die gebruik maken van de
schoolbus, kregen een sticker waarop
duidelijk vermeld staat welke alternatieve halte ze dienen te nemen bij winterse

omstandigheden. Deze sticker werd
gekleefd in het heen-en-weer-mapje (bij
de kleuters) of schoolagenda. Zo vindt
iedereen de nodige informatie altijd en
overal terug.
2 BIJ TWIJFEL
De administratieve medewerkers van
Basisschool ‘De Toekomst’ zijn alle dagen
telefonisch bereikbaar:
• van 8.00u tot en met 17.00u
• op woensdag tot en met 12.30u

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
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Over de mensen
Overleden
•
•
•

Mevrouw Germaine Cousaert, echtgenote van wijlen René Lietar, ere-directeur van basisschool De Toekomst
Mevrouw Annie Desmet, grootmoeder van Evi Claes (3de leerjaar A) en Robin Deverwerre (peter van basisschool
De Toekomst)
Mevrouw Annie Hemelaars, grootmoeder vasn Pablo (6de leerjaar B) en Morgan (4de leerjaar A) Vega Valverde
Onze blijken van innige deelneming.

Goed-nieuws-rubriek
Ellyna

27-10-2020
Dochtertje van Sergey en Alina
Pushkin – Koroleva
Zusje van Larion (3de kleuterklas A)
en Meliana
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KALENDERMENU
M

DECEMBER 2020

D

W

D

V

1

2

3

4

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Vol-au-vent
Geraspte wortels
Mayonaise
Puree

Gehaktballen
Currysaus
Wortels
Puree

Kaashamburgers
Ajuintjessaus
Rode kool
Natuuraardappelen

Slavinken
Spaanse saus
Erwten
Aardappelen

7

8

9

10

11

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Cordon bleu
Vleessaus
Spruitjes
Aardappelen

Stoverij
Sla
Mayonaise
Krieltjes

Gemengde burger
Champignonsaus
Erwten
Aardappelen

Spaghetti
Bolognaisesaus
Worteltjes

Kippenlapje
Jagersaus
Selderblokjes in
bechamelsaus
Aardappelen

14

15

16

17

18

Soep van de dag

Soep van de dag

VERRASSINGSMENU

Gepaneerde
visplankjes:
Alaska Pollak
Ijsbergsalade
Mayonaise
Puree

Soep van de dag
Kippenfilet
Currysaus
Rijst met
brunoisegroenten

KERSTMENU

KERSTFEESTJE
OPVANG

Braadworst
Vleesjus
Witte kool
Aardappelen

21

22

23

24

25

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

28

29

30

31

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
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AGENDA

DECEMBER 2020

Wanneer?

Hoe laat?

Do. 03/12

08.40u en 15.45u

Verkeersbrigade

13.00u

In de kijker (in de klasbubbels op de speelplaatsen): afspraak 4 en MOS-tip 4

19.30u

Vergadering van het Oudercomité: gaat niet door. Wordt vervangen door een digitale
bevraging.
Sinterklaas: zie pagina 3

Vr. 04/12
Di. 08/12

12.15u

Leerlingenraad 2

16.15u

Opendeurmoment in de kleuterafdeling op afspraak: zie pagina 4
Het rapport (alle leerlingen lagere afdeling) wordt “op papier” bezorgd. Zo kan je als ouder
het rapport vooraf inkijken en bij de hand hebben tijdens het oudercontactmoment.

Ma. 14/12
Di. 15/12

16.30u-20.00u

Wo. 16/12

namiddag
14.30u-18.30u

Vr. 18/12

Wat?

namiddag

16.00u

Oudercontactmoment: zie pagina 9
Kerstfeestje in de opvang: zie pagina 3
Oudercontactmoment: zie pagina 9
Kerstfeestje in de klas(bubbel)
Kostprijs: € 3 (cash te betalen aan de leerkracht) voor het kerstgeschenkje.
Onze Vriendenkring OLGA zorgt voor een hapje en een drankje. De leerlingen hoeven niks
mee te brengen.
Begin van de kerstvakantie

Belangrijke data in 2021
Plechtige communie

zaterdag 24 april 2021 om 16.30u voor de deelgemeenten van Avelgem en randgemeenten

Plechtige communie

zondag 25 april 2021 om 10.30u voor de gemeente Avelgem

Eerste communie

zaterdag 29 mei 2021 om 16.00u

Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd zondag 23 mei 2021 (het tijdstip wordt bezorgd door de Oudervereniging
voor de Moraal Avelgem: www.ovm-avelgem.be of info@ovm-avelgem.be
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In de kijker

Schoolreglement: afspraak 4
Respect hebben voor schoolmateriaal vinden wij belangrijk.
Het schoolgerei, de boeken en het klasmateriaal behandelen we met zorg.
We hebben ook respect voor de dingen: we beschadigen geen gebouwen, meubilair, sportmateriaal, bussen en planten.
We ruimen samen op.

Milieuzorg op school (MOS): tip 4
We hebben op school oog voor afvalpreventie:

•
•
•
•

we brengen minder verpakkingen mee naar school
we werpen alle afval in de juiste vuilnisbakken
we hebben een hekel aan zwerfvuil
we knutselen vaak met wegwerpmateriaal

15
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STROOKJES

STROOK 1: KERSTFEEST IN DE OPVANG OKEE
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� schrijft in voor het kerstfeestje
in de opvang OKEE op woensdagnamiddag 16 december 2020:
Naam van de leerling (kostprijs € 3 per kleuter of leerling via
factuur december)

Klas

De onkosten worden gefactureerd via de factuur van december.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN AAN DE OPVANGMAMA’S OP VRIJDAG 4 DECEMBER
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STROOKJES

STROOK 2: OUDERCONTACTMOMENT
Ondergetekende, moeder/vader
WENST EEN OUDERCONTACTMOMENT:
Naam van de leerling

Klas

Datum, tijdstip en werkwijze worden aangevuld door
de leerkracht en vervolgens aan je terugbezorgd
Datum: .........................................................................
Tijdstip: van ..................... tot

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

telefonisch
online via................................................................
op school
Datum: .........................................................................
Tijdstip: van ..................... tot

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

telefonisch
online via................................................................
op school
Datum: .........................................................................
Tijdstip: van ..................... tot

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

telefonisch
online via................................................................
op school
Het rapport (alle leerlingen lagere afdeling) wordt ‘op papier’ bezorgd op maandag 14 december.
Zo kan je als ouder het rapport vooraf inkijken en bij de hand hebben tijdens het oudercontactmoment.
Mijn voorkeur gaat uit naar:
telefonisch (max. 15 minuten)
Ik ben bereikbaar op:

Mijn telefoonnummer: ................................................................

dinsdag 15 december tussen . ........... u en ............ u (de leerkracht is bereikbaar tussen 16.30u-20.00u)
woensdag 16 december tussen............ u en............ u (de leerkracht is bereikbaar tussen 14.30u-18.30u)

OF
digitaal via GOOGLE MEET of SKYPE of … (max. 15 minuten)

Mijn mailadres: ................................................................

Mijn skypeadres (indien je dat hebt): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................
Mijn Gmail-adres: (indien je dat hebt): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................
Ik ben bereikbaar op:

dinsdag 15 december tussen . ........... u en ............ u (de leerkracht is bereikbaar tussen 16.30u-20.00u)
woensdag 16 december tussen............ u en............ u (de leerkracht is bereikbaar tussen 14.30u-18.30u)

OF
zeer uitzonderlijk (enkel op aanvraag): op school zelf (max. 15 minuten)
Je kan een afspraak maken bij de leerkracht zelf via de klasmail (bv.: kleuter1a@bsdetoekomst.be, of klas1a@bsdetoekomst.be, …)
WENST OOK EEN TELEFONISCH OF DIGITAAL OUDERCONTACTMOMENT MET:
de sportleerkracht
de zorgcoördinator
de CLB-medewerker
de leerkracht godsdienst
de leerkracht zedenleer
WENST GEEN OUDERCONTACTMOMENT
Gelieve deze strook UITERLIJK AF TE GEVEN OP VRIJDAG 4 DECEMBER en alle kinderen van het gezin te vermelden.
HANDTEKENING
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STROOKJES

STROOK 3: GO! MUTS
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader van
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......... . .

uit ��������������������������������������������������������������������������������������� bestelt hierbij

x GO! muts(en) à € 5 per stuk
TOTAAL: € . . ....................

De onkosten worden gefactureerd via de factuur van december.
De kerstmutsen worden ‘meteen’ geleverd.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP VRIJDAG 4 DECEMBER

STROOK 4: EEN NIEUWJAARSGEDICHT OM THUIS TE KLEVEN
IN DE WENSKAART (VIA DE WEBSHOP SCHOOLFOTOGRAAF)
VOOR DE GROOTOUDERS
Ondergetekende,����������������������������������������������������������������������������������������������������������� heeft via de webshop van de schoolfotograaf
één of meerdere wenskaarten gekocht en wenst getypte gedichten om er thuis in te kleven:
Naam van de leerling

Klas

Aantal gekochte wenskaarten via de webshop
van de schoolfotograaf waarin thuis
een getypt gedicht kan worden gekleefd

Alle leerlingen (kleuters en leerlingen lagere afdeling) maken binnenkort in de klas natuurlijk een nieuwjaarsbrief voor de
ouders. We boden via de webshop van de schoolfotograaf – volledig vrijblijvend – ook wenskaarten met een foto van uw zoon of
dochter voor grootouders aan. Thuis kan hierin een getypt nieuwjaarsgedicht worden gekleefd.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP VRIJDAG 4 DECEMBER
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Foto van de maand!

#LICHTVOORELKAAR

#SAMENTEGENCORONA

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

#WEZIJNERVOORELKAAR

