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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.
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www.bsdetoekomst.be
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Beste lezer,
In onze school zijn al veel mooie initiatieven, 
schitterende ideeën en warme verbintenissen tot 
stand gekomen in de voorbije  
10 corona-maanden.  
 
Ondanks het feit dat we vaker iets verder van 
elkaar waren, heeft de pandemie ons op veel 
vlakken dichter bij elkaar gebracht. 

Laat ons die lichtpuntjes voor ogen houden en 
volgen. 
 
Dank je wel voor alle inspanningen elke dag 
opnieuw.

Steven Verplancke
DIRECTEUR

mailto:info%40bsdetoekomst.be?subject=
http://www.bsDeToekomst.be
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ACTIVITEITEN Aankondiging

3

Informatie derde kleuter
Voor alle ouders uit de derde kleuterklassen

EEN FYSIEKE INFORMATIEAVOND KUNNEN WE DIT SCHOOLJAAR NIET ORGANISEREN. 
 
DE COLLEGA’S VAN HET CLB ZORGEN VOOR EEN INFORMATIEFILM EN DE SCHOOL VOOR EEN BROCHURE.  
DE FILM EN DE BROCHURE WORDEN IN DE MAAND FEBRUARI BEZORGD. 
 
Met de film en de brochure 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?
 
Wie vragen heeft van gelijk welke aard: steeds welkom. 
 
Je kan de leerkrachten ook bereiken via kleuter3a@bsdetoekomst.be (juf Suzy) 
en kleuter3b@bsdetoekomst.be (juf Ingrid).

FEBRUARI 2021

Dikketruiendag
Op dinsdag 9 februari gaat de verwarming in de lagere afdeling (niet in de  
kleuterafdeling) een klein beetje naar beneden. Een dikke trui is meer dan welkom.

DINSDAG, 09 FEBRUARI 2021

Het is voor iedereen een rare rijd.  
We kijken hoopvol uit naar het coronavaccin.  
Maar voor de klimaatopwarming is er geen 
vaccin. De remedie voor het klimaatvirus,  
dat zijn onze klimaatacties.  
Daarom is de slogan voor de 17de editie van 
Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor  
het klimaat.  
 
Als we elke dag trainen voor het klimaat,  
dan kunnen we samen veel bereiken.  
Frank Deboosere geeft het voorbeeld.
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Een veilige Alles op z’n kop
Onze school zal terug op z’n kop staan maar we volgen alle veiligheidsmaatregelen

DE LEERLINGENRAAD EN EEN WERKGROEP VAN LEERKRACHTEN ORGANISEREN SAMEN  
EEN “VEILIGE DAG OP Z’N KOP”. WAT ZOU DAT ALLEMAAL KUNNEN ZIJN?

Tal van verrassingen:

• Boekentassen blijven thuis
• Muzische activiteiten (voormiddag) in de klasbubbel samen met de klasleerkracht
• Spelletjes, liedjes, film, ... met een drankje en versnapering (namiddag) in de klasbubbel samen met de klasleerkracht
• Een lekker nagerecht 
• De alles-op-z’n-kop-top-3-muziek tijdens de speeltijden
• 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: “RUIMTE”.
• 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.

Het middagmaal:

Er werd gekozen voor hotdogs op advies van de leerlingenraad. De kostprijs is dezelfde als van een ‘gewone’ warme maaltijd en 
wordt gefactureerd via de ‘factuur februari’. Voor de leerlingen die geen varkensvlees lusten, voorzien we een alternatief. 
 
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, 12 FEBRUARI 2021

TIP!
De school voorziet voor  
elke leerling een nagerecht, 
 een drankje & een versnapering.  
 
Een tussendoortje mag elke leerling 
zelf meebrengen. 
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ACTIVITEITEN Verslag

Kerstfeestje in onze opvang
2020 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



Het leerlingenhoekje
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Werken met Google Classroom
We maakten slogans. Dit deden we in onze eigen Google account.  
Op Google drive kunnen wij onze eigen werkjes bewaren. Wij leerden  
al heel wat ICT-vaardigheden bij.  #durfuitgedaagd worden 
 de derde leerjaren
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Pooldieren
Deze kapoenen genoten van nieuw kijk- en leesplezier tijdens het thema 
pooldieren. 
 de tweede kleuterklassen



8

 Zeker lezen

DE “GEWONE” 
GRIEPPIEK
Elke winter is het zover: dan 
stellen artsen een ‘grieppiek’ vast. 
De griep is immers heel besmet-
telijk. Enkele tips om de kans op 
besmetting te verkleinen:

• neus snuiten in papieren 
zakdoeken en die onmiddellijk 
weggooien; 

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

• regelmatig handen wassen 
met (gewone) zeep.

GEEN  
WATERGEWENNING
Met spijt in het hart, maar de  
watergewenning voor de kapoenen 
uit de derde kleuterklassen gaat dit 
schooljaar niet door. 

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

NIEUWE  
LEERLINGEN  
INSCHRIJVEN  
VOOR 2021-2022
Nieuwe leerlingen voor het schooljaar 
2021-2022 kunnen reeds ingeschreven 
worden in onze school. 
 
Gelieve mee te brengen:  
de ISI+ kaart van het kind.
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 Gemeentelijk nieuws

Nieuwe huisstijl en nieuwe fluohesjes
De gemeente Avelgem in een nieuw kleedje

ALLE LEERLINGEN KREGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR EEN NIEUW FLUOHESJE.
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GEMEENTELIJK NIEUWS



11

GEMEENTELIJK NIEUWS



Over de mensen
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Overleden
• De heer William Soetaert, grootvader van Gilles (6de leerjaar B) en Guillaume Vromant (5de leerjaar B)
• Mevrouw Noëlla Pot, schoonmoeder van Naia Vandenbogaerde (poetsvrouw Basisschool De Toekomst) en  

overgrootmoeder van Keano en Gaëlle Bossier (3de leerjaar B)
• Mevrouw Charlotte Deweerdt, schoonmoeder van juf Carole (2de kleuterklas A)
• Mevrouw Irma De Baeremaecker, grootmoeder van juf Hannelore (Jules-klas A) en overgrootmoeder  

van Renée (2de kleuterklas B) en Juul
• Mevrouw Jenny Libbrecht, overgrootmoeder van Iliano (1ste leerjaar B) en Ilana De Mey (3de kleuterklas A)
• De heer Marc Vandenbroucke, grootvader van Amelie en Lukas Vermandele (5de leerjaar A)
• De heer Geert Duponcheel, de grootvader van Evi (3de leerjaar A). 

 
Onze blijken van innige deelneming

Goed-nieuws-rubriek

Tristàn
18-12-2020

Zoontje van Stéphanie Bourgois 
(keukenmedewerker) en Kim Pérez 

Trueba
Broertje van Loic en Maxim  

(4de leerjaar B) en  
Renée (3de leerjaar B)

Florien
12-12-2020

Dochtertje van Annelies  
Vandenameele en  

Brecht Vandenberghe
Zusje van Lucas (3de kleuterklas B)
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 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 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 

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

Dinsdagnamiddag 2 februari: 2de leerjaar A, 2de leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 5 februari: 4de leerjaar A, 4de leerjaar B, 5de leerjaar A en 5de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 9 februari: 1ste leerjaar C, 1ste leerjaar B en 1ste leerjaar A

Vrijdagnamiddag 12 februari: Niemand wegens Alles op z’n kop

Dinsdagnamiddag 23 februari: 2de leerjaar A, 2de leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 26 februari: 4de leerjaar A, 4de leerjaar B, 5de leerjaar A en 5de leerjaar B

ZWEMKALENDER
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KALENDERMENU FEBRUARI 2021

M D W D V

1 2 3 4 5
Soep van de dag

 
Cordon bleu 

Spaanse saus 
Perziken 

Aardappelen

Soep van de dag
 

Mosterdgebraad 
Mosterdsaus 

Tomaten 
Kroketten

Soep van de dag
 

Kalkoengebraad 
Champignonsaus 

Schorseneren 
Bechamelsaus 
Aardappelen

Soep van de dag
 

Braadworst 
Vleesjus

 Rode kool 
Aardappelen

Soep van de dag
 

Macaroni 
Ham 

Broccoli 
Kaassaus 

Stokbrood

8 9 10 11 12
Soep van de dag

 
Kalkoenschnitzel 

Jagerssaus 
Erwten 

Aardappelen

Soep van de dag
 

Stoofvlees 
Salade 

Mayonaise 
Frieten

Soep van de dag
 

Kippennuggets 
Bloemkool  

in bechamelsaus 
Puree

Soep van de dag
 

Spaghetti 
Bolognaisesaus 

Wortelen

15 16 17 18 19

KROKUS- 
VAKANTIE

KROKUS- 
VAKANTIE

KROKUS- 
VAKANTIE

KROKUS- 
VAKANTIE

KROKUS- 
VAKANTIE

22 23 24 25 26
Soep van de dag

 
Kalkoenrollade 

Vleesjus 
Prinsessenboontjes 

Aardappelen

Soep van de dag
 

Kipfilet 
Currysaus

Komkommersalade 
Frieten

Soep van de dag
 

Kalkoenpave 
Champignonsaus 

Groentemengeling 
Aardappelen

Soep van de dag
 

Lenteburger 
Vleesjus 

Witte kool 
Aardappelen

Soep van de dag
 

Tongrolletjes 
Dillesaus 
Wortels 
Puree

Alles
op

zijn
kop

menu
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AGENDA FEBRUARI 2021

Wanneer? Hoe laat? Wat?

Ma. 01/02 13.00u In de kijker: schoolreglement afspraak 6, werking gevoelensbus & MOS-TIP 6

16.15u-17.15u Typecursus groep 1: les 1

Do. 04/02 12.15u Leerlingenraad

16.15u-17.15u Typecursus groep 2: les 1

Vr. 05/02 08.40u en om 
15.45u

Verkeersbrigade

Start Vlaamse Week tegen Pesten: sensibiliseringsacties onder leiding van de leerkrachten 
levensbeschouwelijke vakken: zie pagina 16

Di. 09/02 Dikketruiendag: sensibiliseringsacties onder leiding van de leerkrachten MOS  
(Milieuzorg Op School): zie pagina 3

16.15u Opendeurmoment in onze kleuterafdeling voor nieuwe gezinnen

Vr. 12/02 Alles op z’n kop: zie pagina 4. 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

Ma. 22/02 Controle van de fluojassen

Di. 23/02 Start van de bloemenverkoop: afspraken, ... : wordt vervolgd
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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  
5 tot 12 februari
Tijden de Vlaamse week tegen pesten zetten we 
ons plaag- en pestbeleid extra in de verf. 



Investeringen 2021 
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We blijven investeren in De Toekomst.
In 2021 staan er maar liefst 10 grote investeringen  
op het programma, voor een totale kostprijs van  

€ 38.000
Dit zijn ze:

1 Branddeuren

2 30 chromebooks (laptops) met touchscreen

3 Interieurwerken polyvalente zaal

4 Vergroening speelplaats  
3de, 4de en 5de leerjaar

5 Buitenklok speelplaats

6 Kapstokken inkomhal polyvalente zaal

7 Automatisatie slagboom 
(parking van onze school)

8 Structurele digitalisering  
(leerplatform, optimalisatie draadloos netwerk, opleiding,...)

9 Twee voetbaldoelen sportzaal

10 Led-beamers in de 3de en 4de leerjaren



Uitnodiging leespaleisklas 
 
Een schrijfwerkje van Marjolein (tweede leerjaar).
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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!

Werken met de chromebooks in alle klassen van de lagere afdeling.
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http://www.bsDeToekomst.be
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