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Beste lezer,
Het blijft een schooljaar vol onverwachte  
wendingen. 
 
In alle drukte, vragen en ontgoochelingen kijken 
we uit naar betere tijden, wanneer alles weer in 
de plooi valt.  
 
Samen kunnen we veel aan.  
Samen komen we er.  
Samen komen we hier sterker uit.  
 
Hou vol.

Steven Verplancke
DIRECTEUR

Volgende INFO verschijnt eind april.

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

Open dagen op afspraak
Een afspraak maken kan telefonisch (T 056 65 01 40 of T 056 65 01 41)  

of elektronisch (via info@bsdetoekomst.be of via het formulier op onze website:  

www.bsDeToekomst.be).

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 MEI 2021 
TUSSEN 14.00U EN 17.00U



Het leerlingenhoekje

De dolle koeienparade
We konden onze creatieve talenten verden ontplooien.  
  
                                                                                                                         de vierde leerjaren
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Lezen is een feest
Tijdens de jeugdboekenmaand besteden we extra aandacht aan ons  
leesonderwijs. 
 de eerste leerjaren



Het leerlingenhoekje
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Van rups tot vlinder
In september bracht juf rupsen mee naar de klas. Al vlug verpopten de 
rupsen. Na lang wachten, kwam deze week onze tweede vlinder uit.  
De koninginnenpage, de mooiste van alle vlinders.  
  
                                                                                                        de vijfde leerjaren



 Zeker lezen

VRIJAF TIJDENS HET 3DE TRIMESTER
• maandag 10 mei: facultatieve verlofdag

• donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaart

• maandag 24 mei: Pinkstermaandag 

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.

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

RAPPORTEN PAASVAKANTIE
Op dinsdag 30 maart kregen alle leerlingen (lager onderwijs) hun rapport via 
e-mail. 
 
De oudercontactmomenten (digitaal of telefonisch) vinden vandaag en morgen 
plaats. 
 
Indien je daarna met vragen/twijfels/... zit, aarzel dan niet om ons te  
contacteren. 
 
We zijn altijd bereid tot een gesprek.  
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 Gemeentelijk nieuws

Schoolstraat in de Sint-Jansstraat
Onze school én het gemeentebestuur willen de omgeving rondom de school veiliger 

én gezonder maken met een (testfase) van een schoolstraat. 
 
CONCREET IS DAT DOOR 45 MINUTEN VOOR DE START ÉN HET EINDE VAN DE SCHOOLDAG DE SINT-JANSSTRAAT  
(KANT BRANDWEERKAZERNE) AUTOVRIJ TE MAKEN. 

Met de invoering van een schoolstraat 
is het ook het doel van de school én van 
het gemeentebestuur om het verplaat-
singsgedrag van leerlingen en ouders te 
veranderen: meer met de fiets, de step 
of te voet naar de school want met een 
schoolstraat is er minder verkeersdrukte 
in de schoolomgeving waardoor het veili-
ger wordt voor fietsers en voetgangers.  
 
Natuurlijk is dat niet voor iedereen moge-
lijk, want het spreekt voor zich dat som-
mige kinderen nog te jong zijn daarvoor 
of gewoonweg te ver van school wonen.

Voor wie toch met de auto komt moet 
zich dus ergens anders gaan parkeren en 
te voet verder gaan.  
 
Daarom worden er duidelijke alterna-
tieven (stapspots) aangeboden: IN de 
Ganzenhofstraat en de parkings AAN het 
kerkhof en IN de Neerstraat.  
 

Er is ook één uur toezicht op de speel-
plaats voor de start én na het einde van 
elke schooldag door de school voorzien 
waardoor de ouders zich kunnen sprei-
den.
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Fijne én warme 
paasdagen 

We wensen jullie allemaal fijne én warme paasdagen.
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We wensen jullie allemaal fijne én warme paasdagen.
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We wensen jullie allemaal fijne én warme paasdagen.



Over de mensen
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Overleden

• Mevrouw Carmen T’Jantele, overgrootmoeder van Lucas D’Haese (1ste leerjaar A)
• De heer Willy Verplancken, oom van juf Justine (Jules-klas B)
• Mevrouw Regine Cuvelier, overgrootmoeder van Lucas (6de leerjaar A), Lander (4de leerjaar A), Liezze† en Luïz  Nottebaert 

(Jules-klas B) 
 
Onze blijken van innige deelneming

Goed-nieuws-rubriek

Enéas
22-02-2021

Zoontje van Sharon Descamps en 
Kevin Vandemeulebroucke

Broertje van Ruiz (1ste leerjaar C)
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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 20 april: 2de leerjaar A, 2de leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 23 april: 4de leerjaar A, 4de leerjaar B, 5de leerjaar A en 5de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 27 april: 1ste leerjaar C, 1ste leerjaar B en 1ste leerjaar A

Vrijdagnamiddag 30 april: 6de leerjaar A, 6de leerjaar B en 6de leerjaar C

 
 

De zwemkalender is onder voorbehoud van de corona-maatregelen.

ZWEMKALENDER
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KALENDERMENU APRIL 2021

M D W D V

1 2

Geen  
warme maaltijd

Geen  
warme maaltijd

5 6 7 8 9
 
 

PAAS- 
VAKANTIE

 
 

PAAS- 
VAKANTIE

 
 

PAAS- 
VAKANTIE

 
 

PAAS- 
VAKANTIE

 
PAAS- 

VAKANTIE

12 13 14 15 16

PAAS- 
VAKANTIE

PAAS- 
VAKANTIE

PAAS- 
VAKANTIE

PAAS- 
VAKANTIE

PAAS- 
VAKANTIE

19 20 21 22 23
Soep van de dag

 
Cordon bleu 

Champignonsaus 
Appelmoes 

Aardappelen

Soep van de dag
 

Vol-au-vent 
Geraspte wortels 

Mayonaise 
Frieten

Soep van de dag
 

Opgevulde kipfilet 
Champignonsaus 

Fruit 
Gegratineerde 
aardappelen

Soep van de dag
 

Spaghetti 
Bolognaisesaus 

Wortelen

Soep van de dag
 

Fish fingers 
Pompoenpuree

26 27 28 29 30
Soep van de dag

 
Kipburger 

Champignonsaus 
Prinsessenboontjes 

Aardappelen

Soep van de dag
 

Gehaktballetjes 
Tomatensaus 
Ijsbergsalade 

Mayonaise 
Frieten

Soep van de dag
 

Gelardeerd 
varkensgebraad 

Roomsaus 
Ananas 
Puree

Soep van de dag
 

Kaashamburger 
Champignonsaus 

Schorseneren 
Aardappelen

Soep van de dag
 

Gebakken visfilet 
Broccolipuree

De warme maaltijden zijn onder voorbehoud van de corona-maatregelen.
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AGENDA APRIL 2021

Wanneer? Hoe laat? Wat?

Vr. 02/04 13.00u De geplande ophaling geld bloemenverkoop gaat niet door: wordt verplaatst naar  
maandag 19 april

16.00u Begin van de paasvakantie

Ma. 19/04 09.00u Bloemenverkoop: laatste geldophaling

Za. 08/05 14.00u-17.00u Open dagen op afspraak: zie pagina 3

Zo. 09/05 14.00u-17.00u Open dagen op afspraak: zie pagina 3

Wij verkopen bloemen Kalanchoë (moederdagweekend)
Sparen voor een grote overkapping op de speelplaats

• De bloemen (wit, oranje, roze) kunnen besteld worden tot maandag 19 april.
• De kostprijs per bloem bedraagt € 5.
• De bloemen kunnen op vrijdag 7 mei afgehaald worden op school tussen 15.00u en 18.00u.
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Koers richting digitale 
transformatie
De digitale transformatie biedt heel wat voordelen 
voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten 
van de school.  
 
Niet in het minst tijdens deze periode waarin  
afstandsleren soms een noodzaak is.

In de derde en vierde leerjaren werden er daarom  
4 nieuwe/duurzame LED-BEAMERS aangekocht.  
De totale kostprijs bedraagt € 7226.

 

 In de kijker

Schoolreglement: afspraak 8
Orde en netheid in onze school

• We hebben orde in de lessenaar, in de boekentassen en in de kasten. 
• Rondslingerende zaken bergen we (op de juiste plaats) op.
• We houden de speelplaats net: we gooien afval in de vuilnisbakken of in de PMD-containers.
• We spelen op het gras (schoolrestaurant) of onder de boom (kantoor van de directeur) als deze ruimtes open zijn.
• Op de speelplaats plaatsen we onze boekentassen ordelijk in de voorziene boekentasstroken.

Milieuzorg Op School (MOS): tip 8
Water is kostbaar

• Draai de kraan dicht als je klaar bent.
• Vul verschillende flesjes aan de kraan in de gang na elkaar door één druk op de knop.
• Watermeesters, vergeet jullie werk niet!
• Wij gebruiken bij voorkeur drinkbussen in plaats van wegwerpflessen of brikjes.



Durf je 
       tijdens de paasvakantie 
 uitgedaagd worden?
Durf je tijdens de paasvakantie (digitaal) uitgedaagd te worden  
met boeiende herhalingsoefeningen?  
Wie oefent er vanaf de 1ste leerjaren op onze digitale leerplatformen?
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 Buiten categorie

Brieven van Zijne Majesteit de Koning
In de zesde leerjaren konden de leerlingen een project kiezen als extra uitdaging.  
Enkele leerlingen kozen het project ‘Brief naar de koning’ als extra uitdaging. 
De leerlingen schreven een brief naar de koning en jawel: ze kregen een brief en een foto terug  
en waren hierover erg enthousiast.
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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!

Wereldwaterdag@school: een veilige tentoonstelling op ons podium.
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