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Juf Charline, we zullen je zeer hard missen.
Juf Charline, tot ziens. Tot ginder,
aan de overkant.
Bijzonder veel leerlingen, ouders en
sympathisanten bezorgden een kaartje, een
tekening, een briefje, een boodschap of een foto.
Jullie warme woorden zijn een zeer grote steun
voor de familie van juf Charline, de leerlingen en
de leden van het schoolteam in deze donkere
tijden van pijn en verdriet.
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Wie deze schoolkrant info ook maandelijks via
elektronische weg (mail) wenst te ontvangen:
geef een seintje.
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Aankondiging

Rondleidingen, kennismakingen
en inschrijvingen op afspraak

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

Op zaterdag 8 en zondag 9 mei
(telkens tussen 14.00u en 17.00u)
Wens je een afspraak
voor een rondleiding,
een kennismaking
of een inschrijving?
We volgen alle veiligheidsmaatregelen.

GELIEVE HET DOCUMENT OP ONZE WEBSITE
(ZIE HOMEPAGINA) IN TE VULLEN.
JE MAG ONS UITERAARD OOK TELEFONISCH OF
VIA MAIL TE CONTACTEREN.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op
om een afspraak te maken (op zaterdag 8 of
zondag 9 mei; telkens tussen 14.00u en 17.00u)
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Juf Charline, we
missen je heel erg

Beste lezer,
Juf Charline heeft ons op zaterdag 17 april op 34-jarige leeftijd - na
een korte pijnlijke strijd – véél te vroeg – verlaten.
Juf Charline zette haar eerste stapjes in onze school op 1
september 2009. Ze was de vrolijke en altijd bereidwillige
leerkracht én in alle opzichten verknocht aan onze school.
Sinds 1 januari 2014 was ze de titularis van het vierde leerjaar B.
Wij kunnen haar warmte haast nog voelen, haar lach klinkt ons
nog vertrouwd in de oren, haar perfecte voorbereidingen blijven
we bewaren, haar vitale beeld staat gebeiteld in het geheugen van
zoveel mensen die haar hebben gekend.
In deze schoolkrant willen we bij het heengaan van juf Charline
samen stil staan, want juf Charline was onze hard werkende,
goedlachse en gedreven juf en collega én in alle opzichten een
boegbeeld van onze school.
Stilstaan doen we in alle eenvoud, want, zo was juf Charline:
een sobere vrouw die intens genoot van kleine alledaagse dingen.
Bewaar al het goede en mooie van juf Charline in jouw hart,
koester het, zodat de dankbare herinnering aan haar nooit
verloren kan gaan.
De directeur

Bedankt voor de vele kaartjes, tekeningen, briefjes, boodschappen en foto’s.
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af.
u, vraag ik me
Waar ben je n
iet missen.
Ik kan je nog n
at.
u, vertel me d
Waar ben je n
iet kwijt.
Ik wil je nog n
dig.
u, ik heb je no
Waar ben je n
ak zoeken.
Ik zal je nog va
g?
u, zie jij me no
Waar ben je n
, altijd.
Jij blijft bij mij
aylee (L4B)

Gedicht door M

Bedankt voor de vele kaartjes, tekeningen, briefjes, boodschappen en foto’s.
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Juf Charline, we
missen je heel erg

Bedankt voor de vele kaartjes, tekeningen, briefjes, boodschappen en foto’s.
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Margo:
Hallo beste leerkrachten en medeleerlingen.
Wij zullen vandaag elk een tekstje voorlezen ter nagedachtenis
van Juf Charline.
Marie-Lou:
Ik zal nooit vergeten hoe jij ons het toekomstshowdansje aanleerde.
Wij zouden graag nog veel meer dansjes van je leren.
Sam:
Ik herinner me nog hoe je in de klas stond te poseren.
Zo toverde je in elke les een glimlach op onze gezichten
Elize:
Ik hoop dat je nog steeds van je paprikachips kan genieten.
Marie:
Ik weet nog hoe we opstonden op zeeklas en je grapjes maakte
dat we toertjes moesten lopen.
Helena:
Ook was ons dansje een toppunt van de week en natuurlijk vergeten
we nooit de toffe avondspelletjes waarbij iedereen meteen glimlach
naar bed ging.
Maya:
Ik heb u nooit gekend maar aan alle leuke verhalen weet ik dat u
een perfecte juf bent. We missen u.
Gaelle:
Je was een toffe juf en je was er altijd voor iedereen.
Gelukkig lijd je nu geen pijn meer en jammer genoeg moeten we
nu afscheid nemen van jou.
Noor:
We gaan je missen. Rust zacht juf Charline.
Je blijft voor altijd in ons hoofd en ons hart.

Bedankt voor de vele kaartjes, tekeningen, briefjes, boodschappen en foto’s.
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Juf Charline, we
missen je heel erg
n moet,
Wanneer je iemand misse
rgoed,
Niet voor even, maar voo
aar.
Dan valt dat heel erg zw
naar.
Ja, dat is gewoon heel

en praten,
Nooit meer samen kunn
gelaten
Een leegte die is achter
is
Verdriet en een groot gem
is.
Als iemand er niet meer
neringen.
Wat blijft, zijn de herin
evolle dingen.
Dat worden hele waard
apart.
Om te bewaren, veilig en
in je hart.
Op een speciaal plekje

Bedankt voor de vele kaartjes, tekeningen, briefjes, boodschappen en foto’s.

8



Zeker lezen

Corona-maatregelen
Jouw mening telt
ALLE OP- OF AANMERKINGEN, SUGGESTIES, … ZIJN WELKOM. BEZORG ZE ONS GERUST: T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41 |
INFO@BSDETOEKOMST.BE

PROCLAMATIE LEERLINGEN 6DE LEERJAREN
•

De proclamatieviering (6de leerjaren) is een mijlpaal in het leven van kinderen en is een overgangsritueel. Corona dwingt
echter om die mijlpaal op een andere wijze te vieren.
Samen met de leerlingen, het schoolteam en de preventieadviseur bespreken we op welke manier we de proclamatieviering toch kunnen organiseren. Onze school heeft al laten zien dat activiteiten op een leuke manier kunnen, ook onder
strengere maatregelen. Dus, dit wordt zeker en vast vervolgd; we laten onze leerlingen immers niet in de steek.

HET ZORGTEAM

DE GEMEENTELIJKE

Heb je een vraag … neem gerust contact op.

BRUGFIGUUR

•
•
•
•

juf Annelies: M 0478 69 67 78 of annelies.anckaert@bsdetoekomst.be
juf Inneke: T 056 65 01 48 of zorgkleuter@bsdetoekomst.be
juf Julie: T 056 65 01 48 of zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be
juf Corry: T 056 65 01 48 of zorglager@bsdetoekomst.be

Ook alle medewerkers van het CLB en het ondersteuningsnetwerk
SYM-team staan klaar met raad en daad.

De gemeentelijke brugfiguur,
juf Veerle Gevaert, blijft
bereikbaar:
M 0474 91 96 64 of
veerle.gevaert@avelgem.be

SCHOOLREIZEN EN SPORTDAGEN
Daguitstappen zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het
eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een
risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten vanzelfsprekend strikt gevolgd worden.
Samen met de leerlingen, het schoolteam en de preventieadviseur zoeken we op welke manier we onze leerlingen fijne én veilige schoolreizen
& sportdagen kunnen aanbieden.
Onze leerlingen verdienen dit immers. Wordt dus ook vervolgd.
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ZEKER LEZEN

BELANGRIJK VOOR ALLE
OVERGANGEN
We zullen de rest van dit bijzondere schooljaar ook warme
én veilige ‘overgangsactiviteiten’ organiseren, want werken
aan het welbevinden van onze leerlingen vinden wij immers
zeer belangrijk.
Aangezien we geen ‘echte’ opendeurdagen mogen
organiseren wegens de corona-maatregelen zorgen we dat
onze leerlingen tijdens de lesuren op bezoek kunnen gaan
naar de volgende “klassen”: kennis maken met de
leerkrachten, kijkje nemen in de lokalen, ... .

Samengevat:

•
•
•
•
•
•
•
•

GEEN BOS- EN ZEEKLAS:
3DE, 4DE EN 5DE LEERJAREN
Deze week besliste de overheid dat alle meerdaagse
binnenlandse uitstappen tot en met 31 mei niet meer
toegestaan zijn.
Dat wil zeggen dat onze bos- en zeeklas (3de, 4de en 5de
leerjaren) dit schooljaar opnieuw niet kan plaatsvinden,
want deze waren in de maand mei gepland.
Verplaatsen naar de maand juni is geen optie want de
verblijfcentra, de musea, de autocars, ... zijn in de maand
juni volboekt. En in de maand juni staan de eindexamens
centraal.
Wij vinden het zéér spijtig, maar wij begrijpen de
beslissing van de overheid: het zou in deze zeer onzekere tijden onverantwoord zijn om klasgroepen (van verschillende
scholen) samen te brengen in verblijfcentra, musea, ... .
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kapoenen Jules-klassen (uitgezonderd geboortejaar
2018): op bezoek naar de tweede kleuterklassen
kleuters tweede kleuterklassen: op bezoek naar de
derde kleuterklassen
kleuters derde kleuterklassen: op bezoek naar de eerste
leerjaren
leerlingen eerste leerjaren: op bezoek naar de tweede
leerjaren
leerlingen tweede leerjaren: op bezoek naar de derde
leerjaren
leerlingen derde leerjaren: op bezoek naar de vierde
leerjaren
leerlingen vierde leerjaren: op bezoek naar de vijfde
leerjaren
leerlingen vijfde leerjaren: op bezoek naar de zesde
leerjaren

De gezondheid en veiligheid van iedereen is immers onze
grootste prioriteit.
Wij keken net als de leerlingen heel erg uit naar die
geweldige bos- en zeeklas. Maar even zijn er nu
belangrijkere dingen, toch? Verantwoordelijkheid nemen.
Zorg dragen voor jezelf en geliefden. Het virus een halt
toeroepen. Daar draait het om.
Wij bleven echter niet bij de pakken zitten en we maakten
al concrete plannen voor het nieuwe schooljaar
(2021-2022).
Jazeker, de toekomst … HET BEGINT HIER.

• bosklas 3de leerjaren:

in de week van 16 mei 2022

• bosklas 5de leerjaren:

van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei 2022

• NIEUW: zeeklas 6de leerjaren:

van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei 2022
De zeeklas verschuift definitief naar de 6de leerjaren.

ZEKER LEZEN

VRIJAF TIJDENS HET 3DE TRIMESTER
• maandag 10 mei: facultatieve verlofdag
• donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaart
• maandag 24 mei: Pinkstermaandag

PLECHTIGHEDEN
• Eerste Communie: zaterdag 2 oktober 2021 om 16.00u
• Lentefeest (1ste leerjaren): zaterdag 26 juni 2021 om 10.30u
(zomerplein Avelgem)

• Lentefeest (2de leerjaren): zaterdag 26 juni 2021 om 14.00u
(zomerplein Avelgem)

BLOEMENVERKOOP:
AFHAALMOMENT
De bloemen kunnen
afgehaald worden op vrijdag 7 mei
tussen 15.30u en 18.00u aan onze
sportzaal (Kerkhofstraat 51).
Een plooibox kan handig zijn.

• Vormsel (6de leerjaren): zaterdag 11 september 2021

om 16.30u voor alle leerlingen uit de deelgemeenten van
Groot-Avelgem & randgemeenten.
Voor de leerlingen uit de centrumgemeente
Avelgem: op zondag 12 september 2021 om 10.30u.

• Feest Vrijzinnige Jeugd (6de leerjaren): avonturentocht gevolgd door een plechtigheid & receptie
op zaterdag 18 september 2021

Informatie Eerste Communie & Vormsel:
Pastoraal team: mevrouw Marijke Lobel
M 0492 73 29 22 | marijkelobel@skynet.be
Informatie Lentefeest & Feest Vrijzinnige Jeugd:
info@ovm-avelgem.be | www.ovm-avelgem.be

We wensen iedereen te
bedanken die deze activiteit mogelijk
heeft gemaakt, want we verkochten
méér dan 3000 bloempjes.
Een zéér groot succes.
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Over de mensen
Overleden
•
•

Mevrouw Julienne De Beuf, overgrootmoeder van Amélie Vercruysse (Jules-klas B)
Juf Charline Van Glabeke (4de leerjaar B)
Onze blijken van innige deelneming

Goed-nieuws-rubriek

Ramòn

28-04-2021
Zoontje van Laura Lodewijckx
(opvangmama basisschool De
Toekomst) en Pieter-Jan Martyn
Broertje van Otis (2de kleuterklas
A) en Zappa (Jules-klas A)
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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
Dinsdagnamiddag 4 mei:

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

Vrijdagnamiddag 7 mei:

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

Dinsdagnamiddag 11 mei:

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

Vrijdagnamiddag 14 mei:

Geen school

Dinsdagnamiddag 18 mei:

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

Vrijdagnamiddag 21 mei:

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

Dinsdagnamiddag 25 mei:

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

Vrijdagnamiddag 28 mei:

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

D

W

D

V

3

4

5

6

7

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kipfilet
Vleesjus
Erwten
Aardappelen

Rundsburger
Tomaten
Frieten

Witte worst Prinsessenboontjes Krieltjes

Spaghetti
Bolognaisesaus
Wortelen

Vissticks
Spinaziepuree

10

11

12

13

14

Soep van de dag

Soep van de dag

VRIJAF
(FACULTATIEVE
VERLOFDAG)

Vol au vent
Champignons
Salade
Mayonaise
Frieten

Varkenshaasje
Champignonsaus
Groentenmengeling
Aardappelen

VRIJAF
(HEMELVAART)

VRIJAF
(HEMELVAART)

17

18

19

20

21

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kalkoenblokjes
Currysaus
Wortels
Aardappelen

Gehaktballen
Tomatensaus
Geraspte wortelen
Mayonaise
Frieten

Gelardeerd gebraad
Roomsaus
Ananas
Puree

Kaashamburgers
Ajuintjessaus
Prinsessenboontjes
Aardappelen

Macaroni
Ham
Kaassaus
Broccoli

24

25

26

27

28

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Stoofvlees
Perziken
Frieten

Kippengyros
Erwten
Puree

Spaghetti
Bolognaisesaus
Wortelen

Slavinken
Vleesjus
Appelmoes
Aardappelen

VRIJAF
(PINKSTERMAANDAG)

31
Soep van de dag
Casselerrib
Vleesjus
Bloemkool en tomaat
Natuuraardappelen
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MEI 2021

AGENDA
Wanneer?

MEI 2021

Hoe laat?

Wat?

Ma. 03/05

13.00u

Vr. 07/05

15.30u-18.00u

Bloemenverkoop: afhalen van de bloemen aan onze sportzaal
Een plooibox kan handig zijn.

Za. 08/05

14.00u-17.00u

Rondleidingen, kennismakingen en inschrijvingen op afspraak (zie pagina 3)

Zo. 09/05

14.00u-17.00u

Rondleidingen, kennismakingen en inschrijvingen op afspraak (zie pagina 3)
Vrijaf: facultatieve verlofdag

Ma. 10/05
Di. 11/05

In de kijker: afspraak 9 en MOS-tip 9

16.15u

Opendeurmoment in de Jules-klassen op afspraak

Do. 13/05

Vrijaf: Hemelvaart

Vr. 14/05

Vrijaf: Hemelvaart

Ma. 24/05

Vrijaf: Pinkstermaandag

Do. 27/05

Schoolreis Jules-klassen

Deze activiteit is onder voorbehoud van de corona-maatregelen: zie pagina 9.
Van zodra er meer duidelijkheid is, wordt er gecommuniceerd: locatie, benodigheden, kostprijs,
... .

Schoolreis tweede kleuterklassen

Deze activiteit is onder voorbehoud van de corona-maatregelen: zie pagina 9.
Van zodra er meer duidelijkheid is, wordt er gecommuniceerd: locatie, benodigheden, kostprijs,
... .

Schoolreis derde kleuterklassen

Deze activiteit is onder voorbehoud van de corona-maatregelen: zie pagina 9.
Van zodra er meer duidelijkheid is, wordt er gecommuniceerd: locatie, benodigheden, kostprijs,
... .

Schoolreis derde leerjaren

Deze activiteit is onder voorbehoud van de corona-maatregelen: zie pagina 9.
Van zodra er meer duidelijkheid is, wordt er gecommuniceerd: locatie, benodigheden, kostprijs,
... .

Vr. 28/05
Di. 01/06

Sportdag zesde leerjaren

Deze activiteit is onder voorbehoud van de corona-maatregelen: zie pagina 9.
Van zodra er meer duidelijkheid is, wordt er gecommuniceerd: locatie, benodigheden, kostprijs,
... .

Sportdag eerste en tweede leerjaren

Deze activiteit is onder voorbehoud van de corona-maatregelen: zie pagina 9.
Van zodra er meer duidelijkheid is, wordt er gecommuniceerd: locatie, benodigheden, kostprijs,
... .
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In de kijker

In de kijker-titel afspraak 9
Schoolreglement:
Bodyde
Op
- emspeelplaats
andi de esequae nam apelis eatum sera ne venimin.

corupta tiscill igeniento dolorecum reped qui volorem idunt dolupta tendani reniet molentis alit optaerfero que eos eum•quidunt
De speeltijd
platur si
wordt
quaseen
imusdaecatur
leuke tijd van
amontspanning.
core lis entibus,
Wenumquodit
dragen zorgaborem
voor dedis
speelgoedkoffers.
audignieniet accume volecta temped miliqui
•anducilla
We houden
por sequi
rekening
que esto
met de
evenime
voetbalafspraken.
nullit apernam
Wevolorep
gebruiken
erecus
tijdens
aniat
hetunt
voetballen
veliqua ectione
enkel de
mporrunt
schoolballen
ulpa conecus que nus
en plaatsen de kegels na elke speeltijd terug op de juiste plaats.
• Op de speelplaats van het zesde leerjaar houden we rekening met het basketbalrooster.
• Bij het belsignaal (einde speeltijd) gaan we onmiddellijk in de rij staan.

Milieuzorg op school (mos): tip 9
Hoe maken we de afvalberg kleiner?
Een drinkbus kan de afvalberg van brikjes verminderen.

Onze schoolstraat
Het gemotoriseerd verkeer is op schooldagen, van 08.15 uur tot 09.00 uur en van 15.30 uur tot 16.15 uur, niet toegelaten.
Op woensdag is de schoolstraat van toepassing van 08.15 uur tot 09.00 uur en van 11.15 uur tot 12.00 uur.
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Werken aan onze
verkeersveilige
schoolomgeving

Schoolbussen in een nieuw kleedje

Schoolstraat

•

•

•

•

•

Onze school én het gemeentebestuur willen de omgeving
rond de school veiliger én gezonder maken met een (testfase) schoolstraat. Een schoolstraat is een straat waarbij
aan het begin en op het einde van de dag het drukke
verkeer aan de schoolpoort wordt beperkt.
Met de invoering van een schoolstraat is het ook het doel
van onze school én van het gemeentebestuur om het
verplaatstingsgedrag van leerlingen en ouders te
veranderen: meer met de fiets, de step of te voet naar
onze school want met een schoolstraat is er minder
verkeersdrukte in de schoolomgeving waardoor het
veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. Natuurlijk is
dat niet voor iedereen mogelijk, want het spreekt voor
zich dat sommige kinderen nog te jong zijn daarvoor of
gewoonweg te ver van onze 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 alternatieven (stapspots)
aangeboden: de Ganzenhofstraat en de parkings van het
kerkhof en de Neerstraat. Er wordt ook één uur toezicht
op de speelplaats voor de start én na het einde van elke
schooldag door de school voorzien waardoor de ouders
zich kunnen spreiden.
De schoolstraat wordt getest vanaf maandagmorgen 19
april tot en met 30 juni. Na de testperiode bekijkt onze
school, het gemeentebestuur en de buren samen wat
goed was en wat beter kan. Bij een positieve evaluatie,
kan er nagedacht worden over een definitieve invoering.

•

Ook het schoolbusvervoer wordt in De Toekomst verder
gestimuleerd. Daarom kregen de schoolbussen een nieuw
jasje (huisstijl) tijdens de paasvakantie. Het busvervoer
zorgt immers voor minder verkeersdrukte rondom de
schoolomgeving en voor minder fijn stof en uitlaatgassen
wat de luchtkwaliteit ten goede komt.
In samenwerking met de ouders en met het
gemeentebestuur heeft onze school de voorbije jaren al
heel wat inspanningen geleverd om de verkeersveiligheid
rond de schoolpoort te verhogen en ook in de toekomst
zullen we dit samen blijven doen.
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STROOKJES

OP EEN SPEELSE MANIER BLIJVEN OEFENEN TIJDENS
DE ZOMERVAKANTIE
Met het vakantieaanbod van uitgeverij VAN IN bieden we volledig vrijblijvend betrouwbaar én leuk educatief
materiaal voor de vakantie aan, waarmee kinderen altijd en overal kunnen oefenen, zowel op papier als digitaal.

•
•

DE VAKANTIEKALENDER met een oefenblaadje voor elke dag
DE ZOMERBINGEL-APP voor iPad en Android-tablets vol digitale vragen in verschillende spelvormen

De kostprijs bedraagt € 12 (vakantiekalender én zomerbingel-app).
Informatie: www.vakantieaanbod.vanin.be
Alles wordt in de loop van de maand juni op school bezorgd.
Bestellen kan via STROOK 1, hieronder.

STROOK 1: OP EEN SPEELSE MANIER BLIJVEN OEFENEN
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. uit �������������������������������������������������������������������������������������
bestelt hierbij de vakantiekalender én de zomerbingel-app (totale kostprijs € 12)
Aantal: € 12 per pakket
Van derde kleuterklas naar eerste leerjaar
Van eerste leerjaar naar tweede leerjaar
Van tweede leerjaar naar derde leerjaar
Van derde leerjaar naar vierde leerjaar
Van vierde leerjaar naar vijfde leerjaar
Van vijfde naar zesde leerjaar

DEZE KOSTPRIJS WORDT GEFACTUREERD VIA DE FACTUUR EIND MEI
HANDTEKENING
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UITERLIJK AF TE GEVEN OP WOENSDAG 25 MEI 2021

Foto van de maand!

SCHRIJF JE

NU IN
VOOR

Rondleidingen, kennismakingen en inschrijvingen op afspraak op zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021.

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

