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Ik hoop dat iedereen kon (of nog kan) genieten
van een zorgeloze zomervakantie.
Op woensdag 1 september gaan onze
schoolpoorten terug open en daarom zijn we
volop het nieuwe schooljaar aan het
voorbereiden.
Vandaag bezorgen we je alvast de digitale
schoolkrant INFO VAKANTIE-EDITIE.
Indien je vragen/twijfels/… hebt van gelijk welke
aard, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij staan altijd klaar voor een gesprek.
Steven Verplancke
DIRECTEUR

Volgende INFO verschijnt op 1 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:

STROOKJES
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Overal én altijd

We voeren alle veiligheidsmaatregelen uit.

Aantal leerlingen
dat tegelijk naar school gaat

Normale werking.

Aantal dagen op school per week

Normale werking.

Essentiële derden (ondersteuners,
CLB-medewerkers, navormers …)
op school

Normale werking.

Extra-murosactiviteiten (eendaagse
uitstappen, meerdaagse
uitstappen …)

1

Normale werking. Volwassenen volgen de regels
die in de bredere samenleving gelden.

Groepsactiviteiten op school
(onthaalvoormiddag,
onthaalavond …)

Bijeenkomsten zullen met de nodige
veiligheidsmaatregelen doorgaan.

Warme maatlijden

Normale werking.

Speelplaats (inclusief speeltuigen en
-materiaal buiten)

Normale werking.

Voor- en naschoolse opvang OKEE

Normale werking.
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Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers

Bij de opmaak van deze schoolkrant: nog geen
duidelijkheid (wetgeving).

Schoolbusvervoer

Normale werking.

Schoolpoort:
aankomst/vertrek

Voor de (groot)ouders:
• Draag een mondmasker als je je (klein)kind
naar school brengt of afhaalt: bij de opmaak
van deze schoolkrant: nog geen duidelijkheid
(wetgeving).
• Zet je (klein)kind af of haal het op aan één van
de poorten van de school of aan de deur van
de voor- en naschoolse opvang OKEE.
• Hou 1,5 meter afstand van andere
(groot)ouders en kinderen.
• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

Inlichtingen & inschrijvingen

Normale werking.
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Aankondiging

Schilderen speelplaatsen

DINSDAG, 24 AUGUSTUS 2021
TUSSEN 18.00U EN 20.30U

Voor alle ouders, sympathisanten en leerlingen vanaf 10 jaar
WE GEVEN DE SPEELPLAATSTEKENINGEN
EEN NIEUW KLEURTJE.
De school zorgt voor de verf.
Brengen jullie verfborstels en toebehoren mee?
Alle ouders en sympathisanten zijn welkom.
Ook leerlingen vanaf 10 jaar.

Raadplegen klassenlijsten

WOENSDAGMORGEN
25 AUGUSTUS TOT EN MET
DINSDAGMIDDAG 31 AUGUSTUS 2021

DE KLASSENLIJSTEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR KUNNENGERAADPLEEGD
WORDEN IN DE INKOMHAL VAN DE POLYVALENTE ZAAL.

Om de klassenlijsten samen te stellen, doen we ons uiterste best om rekening te
houden met de volgende factoren:
•
•
•
•
•
•

de noden en de talenten van de kinderen
de interesses van de kinderen
het evenwicht jongens/meisjes
het evenwicht aantal kinderen per klasgroep
de vrienden & vriendinnen
de keuzes levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/
zedenleer) vanaf het eerste leerjaar

Groepen maken is niet eenvoudig, maar wees ervan overtuigd
dat wij de klassen zo objectief en eerlijk mogelijk verdelen,
want wij willen voor elk kind echt het beste.

De ouders die de klassenlijsten wensen te raadplegen, kunnen
op school terecht vanaf woensdagmorgen 25 augustus:
• elke werkdag van 8.00u tot 17.00u; op woensdag tot 12.30u
• op zaterdag 28 augustus van 11.00u tot 12.30u
Mogen we jullie vragen om met volgende afspraken
rekening te houden:
• er zijn geen wijzigingen mogelijk
• omwille van de privacy mogen we de klassenlijsten niet
publiceren op onze website en/of via sociale media

5

ACTIVITEITEN | Aankondiging

Onthaalvoormiddag

ZATERDAG, 28 AUGUSTUS 2021
OM 10.00U

Voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders
Plaats: 		

Polyvalente zaal

Programma:
		
		
		
		

Verwelkoming
Rondleiding en kijkje nemen in de klassen
Kennismaking met het schoolteam
Informatie over de werking van de school
Gelegenheid om alle mogelijke vragen te stellen

Benodigdheden (indien dit nog niet werd bezorgd): een kopij van de ISI+-kaart van de leerling of de identiteitskaart of klevertje van
het ziekenfonds en het rapport (vorige school) van de leerling in de lagere afdeling.
Parkeren met de wagen kan op wandelafstand:
• parkeerplaatsen in de Kerkhofstraat
• parkeerplaatsen in de Sint-Jansstraat (buurt van de brandweerkazerne)
• parking kerkhof (in Kerkhofstraat)
• parkeerplaatsen in de Ganzenhofstraat
• parkeerplaatsen op de grote gemeentelijke parking en aan ons kinderdagverblijf (Sint-Jansstraat) zullen op zaterdag 28
augustus niet bereikbaar zijn wegens de wekelijkse markt en/of La Braderie

Onthaalavond

DONDERDAG, 9 SEPTEMBER 2021

Voor alle ouders van de school: zie STROOK 4 (zie pagina 21)
•
•
•

Kleuterafdeling: begin om 18.30u STIPT en einde om 19.30u
Lagere afdeling: begin om 19.30u STIPT en einde om 20.30u
Godsdienst en zedenleer: begin om 20.30u STIPT en einde om 21.15u

Programma:
• Verwelkoming
• Daarna gaat u met de leerkracht van uw zoon of dochter mee naar het klaslokaal
Voor wie:		
• De onthaalavond zelf is uitsluitend bedoeld voor de ouders
Opvang voor de kinderen:
• De opvangmama’s van de school zullen van 18.15u tot en met 21.15u opvang voorzien in het opvanglokaal OKEE.
Deze service willen we bieden voor de ouders die geen opvangoplossing voor hun kind(eren) hebben.
De opvang is gratis, maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk: zie STROOK 5 (zie pagina 21).

OP DEZE AVOND KRIJGT U ANTWOORDEN OP UW PRAKTISCHE
EN INHOUDELIJKE VRAGEN & ONTVANGT U INFO OVER DE KLASWERKING
DOOR DE JUF OF DE MEESTER.
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Zeker lezen

Aantal klassen volgend schooljaar
ALLE BASISSCHOLEN (IN ALLE ONDERWIJSNETTEN) IN VLAANDEREN KRIJGEN VAN
HET DEPARTEMENT ONDERWIJS OP DE EERSTE SCHOOLDAG VAN SEPTEMBER HET
AANTAL LESTIJDEN DAT ZIJ MOGEN BESTEDEN.
Dit aantal lestijden wordt voor alle
onderwijsnetten berekend op grond van
dezelfde officiële regels.
In de eerste plaats telt het aantal leerlingen op de eerste schooldag van februari
van het voorgaande schooljaar.

Ook de volgende drie leerlingenkenmerken tellen mee:
• de thuistaal van de leerlingen
• het hoogste opleidingsniveau van
de moeder
• het ontvangen van een schooltoelage

Dat wil dus zeggen dat alle leerlingen in
alle scholen op de eerste schooldag van
februari 2020 werden geteld.

Op basis van die twee tellingen krijgen
wij in Basisschool De Toekomst voor het
schooljaar 2021-2022 voldoende lestijden
om in te richten:
• ZEVEN KLEUTERKLASSEN
• DERTIEN LAGERE KLASSEN
Wij besteden natuurlijk altijd de lestijden
die onze school van het Departement
Onderwijs krijgt allemaal aan de
leerlingen.
Meer klassen kunnen wij dus niet meer
inrichten.

DE KLEUTERAFDELING: VOLGEND SCHOOLJAAR
In de kleuterafdeling krijgen we van het Departement Onderwijs voldoende lestijden
om zeven kleuterklassen in te richten (idem als dit schooljaar):

•
•
•

Jules-klas A, B & C: kleuters en peuters geboren in het jaar 2018 en 2019
tweede kleuterklas A & B: kleuters geboren in het jaar 2017
derde kleuterklas A & B: kleuters geboren in het jaar 2016

DE LAGERE AFDELING: VOLGEND SCHOOLJAAR
In de lagere afdeling krijgen we van het Departement Onderwijs voldoende lestijden om veertien klassen in te richten.
Meer C-klassen kunnen wij dus niet inrichten. De C-klassen worden voorzien voor de leerlingengroepen die in aantal het
grootst zijn.

•
•
•
•
•
•
•

eerste leerjaar A & B
tweede leerjaar A, B & C
derde leerjaar A & B
vierde leerjaar A & B
vijfde leerjaar A & B en extra ondersteuning voor wiskunde- en taalactiviteiten
zesde leerjaar A & B en extra ondersteuning voor wiskunde- en taalactiviteiten
extra leerkracht: ondersteuning voor wiskunde- en taalactitiviteiten in de verschillende klassen
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ZEKER LEZEN

SCHOOLREGLEMENT

Belangrijke informatie
•

’Gesplitste’ facturen zijn mogelijk. Dit
kan interessant zijn voor gescheiden
of nieuw samengestelde gezinnen.
Mogen we vragen dat geïnteresseerde
ouders ons dit laten weten via “de
zeven stroken per gezin” die we op de
eerste schooldag bezorgen.

•

Het overzicht van de vrije dagen
(schooljaar 2021-2022) vindt iedereen:
• in de schoolkrant INFO eind juni
• op de website van de school
• in de volgende schoolkrant INFO
(op de eerste schooldag van het
nieuwe schooljaar)

Alle wijzigingen aan het
schoolreglement zijn terug te
vinden op onze website.
Wie het schoolreglement in ’n
‘papieren versie’ wenst te
ontvangen, geef gerust een
seintje.

•

•

Sport in de lagere afdeling: alle
leerlingen hebben nodig:
• T-shirt met het logo van de school:
zie STROOK 3 (zie pagina 19)
• zwart turnbroekje met het logo
van de school: zie STROOK 3
(pagina 19)
• vrijblijbend aan te kopen: turnzak:
zie STROOK 3 (zie pagina 19)
De eerste zwemles (lagere afdeling)
start op vrijdag 3 september 2021.

OPVANG OKEE

BUSVERVOER

Onze opvangmama’s staan vanaf
woensdag 1 september terug elke
dag paraat: van 6.45u tot en met
18.30u.

Indien er geen nieuw tijdstip
werd/wordt gecommuniceerd,
danblijft het tijdstip van het
afgelopen schooljaar behouden.
Tip:de tijdstippen op de eerste
drie schooldagen kunnen soms
een beetje schommelen.

OP DE EERSTE SCHOOLDAG
We bezorgen op de eerste schooldag per gezin:

•

•
•
•

de schoolkrant INFO eerste schooldag met onder andere de volledige
schoolkalender, ...
de praktische informatiebrochure van de school
de brochure ‘Met Jules op stap in De Toekomst’ (enkel voor de kapoenen in
de Jules-klassen)
het schoolreglement (enkel voor de nieuwe gezinnen)
de zeven stroken om - indien akkoord - ingevuld terug te bezorgen
de postmap van de school om steeds te bewaren in de boekentas

•

NIEUW: een drinkfles voor elke leerling

•
•
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ZEKER LEZEN

ONTHAAL IN ONZE JULES-KLASSEN

BSDETOEKOMST.BE

De kapoenen uit de Jules-klassen zijn op woensdag 1, donderdag 2 en
vrijdag 3 september vanaf 8.30u welkom in de klas bij hun juf.

Onze website werd tijdens de
zomervakantie vanzelfsprekend
geactualiseerd:

Zo kunnen de kapoenen rustig afscheid nemen van hun ouders en kunnen de
ouders nog de nodige vragen stellen.
Vier tips voor het afscheid:
• Houd het afscheid kort en stel het niet uit.
• Vertel duidelijk aan je kapoen wie hem of haar komt ophalen.
• Vertel op voorhand dat je kapoen blijft eten op school.
• Wees zelf ontspannen en ... sterk.

•
•
•
•
•
•

kalenderoverzicht
schoolbenodigdheden
vrije dagen op een rijtje
documenten
informatiebrochure
...

De eerste schooldag
Afspraken en tips
•

Vanaf 8.00u zal de speelplaats van het eerste en het tweede leerjaar open zijn voor alle leerlingen. Er zal toezicht voorzien zijn
door een leerkracht.

•

Vanaf 8.30u gaan alle speelplaatsen open en daar zorgen leerkrachten voor toezicht.

•

Vanaf 8.30u zullen er op elke speelplaats extra leerkrachten aanwezig zijn om de leerlingen te verwelkomen, leerlingen te
begeleiden naar hun “nieuwe” speelplaats, …

•

Vanaf 8.30u zijn alle kapoenen van de Jules-klassen welkom in de klas bij hun juf.

•

Bij regenweer kunnen alle leerlingen binnen terecht: de kleuters in de speelzalen of onder grote luifel van de kleuterafdeling en de
leerlingen van de lagere afdeling in de polyvalente zaal en sportzaal.

•

Alle nieuwe leerlingen ontvingen een VIP-sticker. Deze sticker kunnen de leerlingen de eerste schooldag op hun jas (of trui) kleven.
Zo herkent iedereen onmiddellijk de nieuwe gezichten.

•

Leerlingen die gebruik maken van de schoolbus kunnen afstappen aan de groene poort ter hoogte van de speelplaatsen.

•

De leerlingen kunnen vanaf de eerste schooldag (‘s morgens) reeds terecht op hun “nieuwe” speelplaats.

•

De leerlingen uit de lagere afdeling plaatsen hun boekentassen in de voorziene boekentasstroken (speelplaatsen).

•

Aangezien op de eerste schoolmorgen de klassamenstellingen nog niet door alle leerlingen gekend zijn, kunnen de leerlingen bij
aankomst hun boekentas ofwel in de strook van de A– of B- (of C-klas) plaatsen.

•

Bij het belsignaal mogen de leerlingen een voorlopige klassenrij vormen op de speelplaats (de plaatsen waar de klassenrijen
worden gevormd, zijn aangeduid op de speelplaats).

•

Bij het belsignaal helpen alle leerkrachten de voorlopige klassenrijen te vormen om vervolgens naar het klaslokaal te gaan waar
de klassamenstelling wordt besproken.

•

Mogen we vragen aan de ouders van de kapoenen van de Jules-klas A, B & C en van de tweede kleuterklassen om
STROOK 1 (zie pagina 17) ingevuld mee te brengen op de eerste schooldag.
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WAT ‘N PROCLAMATIE VOOR ONZE LEERLINGEN UIT DE ZESDE LEERJAREN.
GENIET MEE MET ENKELE WARME SFEERBEELDEN.
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Snelnieuws

SNELNIEUWS
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Ons Centrum Voor
Volwassenenonderwijs
(Hét CVO)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsbeheer
Bloemschikken
Boekhouden
CAD-tekenen
Elektriciteit
Hout
Talen (Spaans, Italiaans, Frans en Duits)
Informatica
Koken
Lassen
Mode
Nederlands voor anderstaligen
Sanitair
Schilderen en behangen
Techniek voor dames (en heren)
...
Voor het uitgebreide aanbod en voor online
inschrijven: www.hetcvo.be.
Het secretariaat: Kerkhofstraat 51 in Avelgem |
T 056 65 01 42.

DEZE SCHOOLKRANT
INFO
Deze schoolkrant INFO
VAKANTIE-EDITIE verschijnt enkel
digitaal (via e-mail naar alle gezinnen
en raadpleegbaar op de website).
Wie een papieren versie wenst,
is vanzelfsprekend welkom op het
secretariaat.
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Onthaaldag op onze
campus op zaterdag
28 augustus om
10.00u:
•
•
•

Basisschool De Toekomst
Middenschool
Atheneum



Weetjes van de school

VERGEET-ME-NIET

HET SCHOOLSECRETARIAAT • T 056 65 01 40 • T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be • www.bsdetoekomst.be
DE BUSBEGELEID(ST)ERS
De busbegeleid(st)ers 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 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

DE OPVANG OKEE
T 0479 82 86 67
opvang@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

HET KINDERDAGVERBLIJF
T 0488 08 08 25
zonnetjeavelgem@infano.be

DE GEVOELENSBUS VOOR LEERLINGEN
rode brievenbus aan de sportzaal

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

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

Onze school is open vanaf maandag 16 augustus: telkens van 8.00u tot 12.00u en van 12.30u tot en met 17.00u
(op woensdag tot 12.30u) of na afspraak.

MENU EERSTE WEEK VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
M

D

SEPTEMBER 2021

W

D

V

1

2

3

Soep van de dag
Kalkoenrollade
Champignonsaus
Seizoensgroenten
Gegratineerde
aardappelen

Soep van de dag
Bolognaisesaus
Wortelen
Spaghetti

Soep van de dag
Kalkoenschnitzel
Spaanse saus
Erwten
Aardappelen
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Participatie
Het bruisend oudercomité
ALS OUDERCOMITÉ WILLEN WIJ OP EEN POSITIEVE
MANIER BIJDRAGEN AAN DE WERKING VAN ONZE
SCHOOL.
WIJ DOEN DIT DOOR IN CONTACT TE GAAN MET HET
SCHOOLTEAM, DOOR ONZE ÉN JULLIE STEM TE LATEN
HOREN (O.A. TIJDENS DE 4 VERGADERINGEN), DOOR
MEE TE WERKEN AAN DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN
DIE GEDURENDE HET SCHOOLJAAR GEORGANISEERD
WORDEN ...
Wil jij samen met ons mee bouwen aan een nog betere
werking van onze school? Wil jij deel uitmaken van onze
groep?
Schrijf je dan in en dan zorgen wij allemaal samen voor een
nog betere ‘De Toekomst’ voor onze kinderen:
zie STROOK 2 (pagina 17). Tot binnenkort!

Beste Els, bedankt
Er gaat iemand weg van bij ons Oudercomité.
Ja, er gaat iemand weg die 12 jaar lang in ons oudercomité
actief aan de slag was.
Eerst als secretaris en sinds 2013 als voorzitter:
mevrouw Els Vranken.
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Profiel 1: het adviserende én het ‘steek de handjes uit de
mouwen’ lid:

•
•
•

een 4-tal keer per jaar de koppen samen steken
(korte vergaderingen)
meehelpen bij het organiseren van activiteiten
klusjes opknappen op school

Profiel 2: het ‘steek de handjes uit de mouwen’ lid:
• meehelpen bij het organiseren van activiteiten:
• klusjes opknappen op school

Wat hebben wij te bieden:
•
•

tof en gemotiveerd team
goede verloning: lachende kindergezichten en een
dankbaar schoolteam

Els heeft sterk meegewerkt aan de ontwikkeling en de
uitbouw van onze basisschool, ze heeft met andere woorden
onze “Toekomst” haar huidig gezicht, haar huidige uitstraling
en haar goede, positieve imago helpen vorm geven.

Beste Els, bedankt voor alle inspanningen.


Proficiat
ELKE BASISSCHOOL IS VERPLICHT OM DE
ONTWIKKELINGSDOELEN NA TE STREVEN EN DE
EINDTERMEN TE REALISEREN, D.W.Z. DAT ER HEEL
UITDRUKKELIJK IS BESCHREVEN DOOR DE MINISTER VAN
ONDERWIJS WAT DE LEERLINGEN MOETEN KENNEN EN
KUNNEN OP HET EINDE VAN HET ZESDE LEERJAAR.
Dit is voor ALLE basisscholen in Vlaanderen (van ALLE
onderwijsnetten) volledig hetzelfde.
Op het einde van het zesde leerjaar doen we daarom een
speciale test door onze leerlingen de OVSG-toetsen te laten
maken.

Buiten categorie
Dat zijn toetsen die niet door onze leerkrachten zijn
opgesteld, maar door het Onderwijssecretariaat Voor het
Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs (OVSG), waardoor
duidelijk kan bewezen worden dat onze leerlingen op het
einde van het zesde leerjaar wel degelijk de eindtermen
bereikt hebben.
En wat blijkt: onze leerlingen uit het zesde leerjaar
behaalden in juni zeer goede resultaten op deze
OVSG-toetsen.

Proficiat!
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In de kijker

Schoolreglement: afspraak 1
•

Bij het belsignaal gaan we onmiddellijk in onze rij staan. We maken een stille rij en gaan in stilte naar boven.
Ook in de gangen en op de trappen zijn we stil.

•

Afval werpen we in de vuilnisbak. We werpen geen afval op de grond of onder de speeltuigen.

•

We gaan ‘s middags naar het toilet net voor en net na het eten én voor het einde van de speeltijd.
Tijdens de middagspeeltijd zullen de toiletten een tijdje gesloten blijven.

•

Op woensdag brengen we een stuk fruit mee naar school. Ook op andere dagen mogen we een stuk fruit meebrengen.

•

Als we ons verdrietig voelen, kunnen we een briefje posten in de gevoelensbus.

Milieuzorg op school (MOS)
TIP 1 Vergeet jullie koekjesdoos niet te gebruiken, want we brengen
enkel tussendoortjes zonder verpakking mee naar school.

NIEUW
We drinken op school enkel water
• Vanaf 1 september drinken we op school enkel water.
• Elke leerling krijgt op 1 september een genaamtekende en hippe drinkfles.

Schoolstraat in de Sint-Jansstraat (kant brandweer)
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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STROOKJES

STROOK 1:JULES-KLAS A, B EN C EN DE TWEEDE KLEUTERKLASSEN
Om de eerste schooldag in de Jules-klassen en in de tweede kleuterklassen zo vlot mogelijk te laten verlopen voor uw kapoen
hadden wij graag dat uw kapoen dit strookje meebrengt.
Ik ben������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(*): schrappen wat niet past
‘s Middags:
• Ik eet ‘s middags warm op school (*)
• Ik eet s’ middags mijn boterhammen op school op (*)
• Ik ga ‘s middags naar huis eten (*)
Ik ga ‘s avonds en op woensdagmiddag:
• Naar de opvang OKEE (*)
• Te voet of met de auto naar huis (*)
• Met de schoolbus van chauffeur Nico / Saskia / Yvan naar huis (*)
. Halte: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.Iedere dag / enkel op volgende dagen (*):������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
HANDTEKENING

AF TE GEVEN OP DE EERSTE SCHOOLDAG

STROOK 2:OUDERCOMITÉ
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader van
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uit ������������������������������������������������������������������������������������������������ wenstlid

te worden / blijven (*) van het oudercomité van Basisschool De Toekomst:
(*): schrappen wat niet past
profiel 1: ik wens zowel de vergaderingen bij te wonen alsook de handen uit de mouwen te steken tijdens activiteiten (*)
profiel 2: ik wens enkel de handen uit de mouwen te steken tijdens activiteiten (*)
Ik ben bereikbaar:T:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021
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Levensbeschouwelijk
onderricht vanaf de derde
kleuterklas
Vanaf de derde kleuterklas kan je er voor kiezen om jouw
kleuter levensbeschouwelijk onderricht te laten volgen.
Levensbeschouwelijk onderricht is onderricht in één van de
erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.
Je bent in deze keuze geheel vrij: je hebt het recht om te
kiezen voor levensbeschouwelijk onderricht voor jouw
kleuter, maar je bent hiertoe niet verplicht.

18

Wens je voor jouw kleuter levensbeschouwelijk onderricht,
dan kan je je richten tot een officiële lagere school van jouw
keuze.
Jouw kleuter zal dan voor het levensbeschouwelijk
onderricht de eigen kleuterklas verlaten en aansluiten
bij kinderen van de lagere school die je gekozen hebt.
Het levensbeschouwelijk onderricht wordt dus niét
aangeboden in of door het kleuteronderwijs zelf.
Gelieve ons tegen uiterlijk 8 september te verwittigen indien
je levensbeschouwelijk onderricht voor jouw kleuter wenst.

STROOKJES

STROOK 3:SPORTGERIEF IN DE LAGERE AFDELING
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� bestelt hierbij:

Naam van de leerling

Klas

T-shirt
€ 7,50

Sportbroek
€ 12

Turnzak
€7

TIP:
t-shirt, sportbroek
én turnzak € 25

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)



(*): schrappen wat niet past

De onkosten worden gefactureerd via domiciliëring (factuur september).
Het sportgerief kan bewaard worden op school.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021
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STROOKJES

STROOK 4:ONTHAALAVOND OP DONDERDAG 9 SEPTEMBER
Ondergetekende,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� schrijft in voor de onthaalavond:
Naam van de leerling

Klas

Zal aanwezig zijn om 20.30u
Zal aanwezig zijn in de klas bij bij
de leerkracht godsdienst of
de juf of bij de meester
zedenleer
JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

JA / NEEN (*)

(*): schrappen wat niet past
Gelieve 1 strook per gezin af te geven
De onthaalvond bij de leerkracht godsdienst en zedenleer begint om 20.30u en eindigt ten laatste om 21.15u

HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

STROOK 5:OPVANG OKEE TIJDENS ONTHAALAVOND OP 9 SEPTEMBER
Ondergetekende,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� schrijft in voor de onthaalavond:
Naam van de leerling

Klas

Vanaf
18.15u / 19.15u / 20.15u (*)
18.15u / 19.15u / 20.15u (*)
18.15u / 19.15u / 20.15u (*)
18.15u / 19.15u / 20.15u (*)
18.15u / 19.15u / 20.15u (*)

(*): schrappen wat niet past
De opvang is open van 18.15u tot en met 21.15u.
De opvang is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Digitaal inschrijven kan via opvang@bsdetoekomst.be

HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021
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Foto van de maand!

Welkom, op de eerste schooldag, op de rode loper met paparazzi!

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

