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WEETJES VAN DE SCHOOL

De onheilspellende stijging van het aantal
COVID-19-besmettingen noopt ons tot extra
waakzaamheid.
Ik ben me ten volle bewust van de enorme
inspanningen die alle leden van het schoolteam,
leerlingen, ouders en sympathisanten leveren en dit al sinds het begin van de coronacrisis - en
ik realiseer me maar al te goed dat nu weerom
een beroep gedaan wordt op het engagement en
de inventiviteit van iedereen om extra
voorzichtig te zijn.
Daarom, nog eens mijn respect voor alle leden
van het schoolteam, leerlingen, ouders en
sympathisanten en mijn uitdrukkelijke dank
voor de volgehouden inspanningen.

Olga-afhaalgerechten

ZATERDAG, 20 NOVEMBER 2021

Voor alle ouders, leerlingen, vrienden en sympathisanten

! Atheneum Avelgem
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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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OLGA-AFHAALGERECHTEN
Voor alle ouders, leerlingen, vrienden en sympathisanten
KEUZE GERECHTEN (DOOR TRAITEUR DAVE LAMPOLE SESSION 12):

•
•
•
•
•
•
•

varkenshaasje op grootmoeders wijze, groentjes en aardappelgratin: € 15
zalmfilet met vel, bieslooksaus, aardappelcrème met groene kool: € 15
vegetarische spaghetti: € 15
1 kg balletjes in tomatensaus: € 15
1 kg vegetarische spaghettisaus: € 12
1 kg spaghettisaus: € 15
voor de kinderen: gehaktballetjes in tomatensaus met puree: € 10

KEUZE BUBBELS EN WIJNEN (DOOR GUSTIDO BOTTLED POETRY):

•
•
•
•

fles bubbels: Cava Sabartès Brut: € 12
fles witte wijn: Édalo Blanco Eco: Spaans, Huelva (Andalusië): € 10
fles rosé wijn: Edalo Rosado: Spaans: € 10
fles rode wijn: Édalo Tinto: Syrah: Spaans, Huelva (Andalusië): € 11

AFHALEN TUSSEN 14.00U EN 16.00U
•
•

op zaterdagnamiddag 20 november in de sportzaal van GO! basisschool De Toekomst;
de gerechten worden aangeboden in kant-en-klare verpakkingen (geschikt voor oven en microgolfoven)

ACTIVITEITEN



Verslag

Onze sponsorloop
Onze leerlingen schonken € 500 aan KATZOEKTTHUIS
Onze school organiseerde een sponsorloop voor het goede
doel: KATZOEKTTHUIS.
Deze sponsorloop voor het goede doel werd ingericht omdat
we het in onze school zeer belangrijk vinden dat kinderen
verantwoordelijkheidszin tonen en geëngageerd zijn.
Burgerschap is in onze school geen loos begrip. De leerlingen
en de personeelsleden wensten dan ook graag hun ‘warm
hart’ te tonen en zich met de hele school in te zetten voor het
goede doel.

Daarna werd het startschot gegeven van de sponsorloop.
Onder leiding van de sportleerkrachten, meester Thijs en
meester Piet, konden alle leerlingen (in klasverband) rondjes
lopen. Alle leerlingen konden daarvoor gesponsord worden
door hun ouders.
Op maandag 4 oktober werd de totale opbrengst van
€ 500 bekend gemaakt.

We bleven dus in onze school niet bij de pakken zitten, maar
we ondernamen actie ten voordele van KATZOEKTTHUIS.
Het sponsorproject werd op 20 september voorgesteld aan
alle leerlingen.

Onze OLGA-AFHAALGERECHTEN
op zaterdag 20 november
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Het leerlingenhoekje
Mijn lichaam en ik groei &
kleurplaten Vredesfeest Avelgem
de eerste leerjaren

Fruitkwekerij
We zijn op bezoek geweest bij fruitkwekerij ‘t Klokhuis in
Sint-Denijs.
Op het fruitleerpad leerden we hoe een bloem een appel of een
peer wordt. In de werkplaats mochten we zelfgemaakt appelsap
proeven... lekker!
We plukten elk 2kg appelen om mee te nemen naar huis.
Ondanks het regenachtige weer hadden we een leerrijke en
aangename namiddag.

de vierde leerjaren
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Zeker lezen

Herfstrapport
(lagere afdeling)

VRIJAF

Evalueren is meer dan een cijfer geven
EVALUEREN BEGINT VANAF DE EERSTE
SCHOOLDAG. HET IS VEEL MEER DAN EEN
CIJFER NA EEN TOETS OF TAAK.

•

•
•

HET IS EEN PROCES VAN OBSERVEREN,
FEEDBACK GEVEN EN BIJSTUREN.
Alle leerlingen uit de lagere afdeling
krijgen hun eerste rapport mee naar huis.
Voor de leerlingen uit de eerste leerjaren is
dit al hun tweede rapport, want begin oktober kregen ze een instaprapport.
Vier keer per schooljaar wordt het rapport
uitgereikt (met uitzondering van de eerste
leerjaren): omstreeks de herfstvakantie,
de kerstvakantie, de paasvakantie en op
het einde van het schooljaar.
Het rapport geeft volgend overzicht:
• bij de leergebieden taal (Nederlands en
Frans), wiskunde en wetenschappen
en techniek & mens en maatschappij
wordt bij elk domein een cijfer tot 10
vermeld
• de handschriftontwikkeling wordt
beoordeeld met een toelichting
• de verschillende domeinen van het
leergebied muzische vorming worden
beoordeeld met een woordje uitleg en
er wordt een ‘smiley’ ingekleurd
• bij de leergebieden overschrijdende
eindtermen, leren leren, sociale vaardigheden en informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt een
toelichting vermeld. Bij leren leren en
sociale vaardigheden wordt tevens een
‘smiley’ ingekleurd.
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•

bij de levensbeschouwelijke vakken
(godsdienst en zedenleer) wordt er een
toelichting over gedrag, attitude, inzet
… vermeld. Vanaf het vijfde leerjaar
wordt ook een cijfer tot 10 vermeld.
bij de basisvaardigheden en attitudes
van lichamelijke opvoeding wordt een
letter (die daarbij verklaard wordt)
vermeld
wij zijn een school die groot belang
hecht aan sport. Daarom rapporteren
wij ook gymnastiek en balvaardigheden. We vermelden een letter (die
daarbij verklaard wordt).
bij het atletiekgedeelte (lichamelijke
opvoeding) worden de geleverde
prestaties vermeld (hoogspringen,
verspringen, bieptest, sprint …).

Bij elk onderdeel kan de leerkracht aanvullende toelichtingen en aanwijzingen
noteren. Dit kan zowel gaan over begeleiding en remediëring, d.w.z. wat er moet
gedaan worden om een tekort weg te
werken, maar evenzeer wordt een talent
of een opvoedingsgewoonte (gedrag in
de les, inzet en werkzaamheid …) in de
verf gezet, want ‘een pluim krijgen’ geeft
vleugels.

De herfstvakantie begint op
zaterdag 30 oktober en eindigt
op zondag 7 november 2021.



Weetjes van de school
HET SCHOOLSCRETARIAAT - T 056 65 01 40 - T 056 65 01 41
bs.avelgem@g-o.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 ZORGCOÖRDINATOR
Juf Annelies is rechtstreeks bereikbaar
T 0478 69 67 78 of T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

ZWEMRAPPORT
De leerlingen krijgen twee keer per
schooljaar een apart zwemrapport.
Bij het zwemmen onderscheiden we
drie verschillende rapporten met de
specifieke vaardigheden die kunnen
bereikt worden. Zo verdelen we de
groep zwemmers in niveau ‘kikker’,
‘vis’ en ‘dolfijn’.
Iemand die alle vaardigheden van
een niveau heeft bereikt, mag doorschuiven naar een volgend niveau.

Bij elk onderdeel staan de eventuele
ondersteunende maatregelen.
Er is ruimte voorzien voor opmerkingen
van de ouders en natuurlijk is er ook ruimte voorzien voor de mening van de leerlingen zelf.
De directeur en de leerkracht bespreken
met de leerlingen het rapport.
De ouder ondertekent het rapport en geeft
het terug mee naar school.

Hebt u twijfels of vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij zijn steeds bereid tot een gesprek.

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 9 november:

4de leerjaar A, 2de leerjaar B, 2de leerjaar A en 2de leerjaar C

Vrijdagnamiddag 12 november:

Geen school (facultatieve verlofdag)

Dinsdagnamiddag 16 november:

1ste leerjaar A, 1ste leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 19 november:

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

Dinsdagnamiddag 23 november:

4de leerjaar A, 2de leerjaar B, 2de leerjaar A en 2de leerjaar C

Vrijdagnamiddag 26 november:

6de leerjaar A en 6de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 30 november:

1ste leerjaar A, 1ste leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B
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WEETJES VAN DE SCHOOL
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OP VRIJDAG 12 NOVEMBER IS ER
EEN FACULTATIEVE VERLOFDAG IN ONZE SCHOOL

Pincode: 

Klasnummer: 

Klas: 

Schoolcode: 6500

www.oefenjemee.be

Er is geen school op vrijdag 12 november.
Elke basisschool in Vlaanderen heeft recht op 2 facultatieve verlofdagen per schooljaar.

Overleden
•

Mevrouw José Van den Bossche (ere-onderwijzeres basisschool De Toekomst) en weduwe van de heer Gerrit Fonteyne
(ere-onderwijzer basisschool De Toekomst)



Leerlingaccount:

Over de mensen
www.xnapda.be

Vanaf de eerste leerjaren

Taal Frans

Taal Nederlands

Wiskunde

Taal Nederlands
“Veilig Leren Lezen”

Enkel voor de eerste leerjaren

Zeker lezen

Wachtwoord: 

Klasnummer: 

Klas: 

Schoolcode: 1144

www.kabas.be

Goed-nieuws-rubriek
Elania

08-10-2021

Wachtwoord: 

Klasnummer: 

Klas: 

Schoolcode: 3137

Dochtertje van Jordy en Evi
Lems - Thomas
Zusje van Emilio (Jules-klas B)

www.bingel.be

Vanaf de tweede leerjaren
Vanaf de eerste leerjaren

Wetenschap en techniek
& Mens en maatschappij
“Mundo”

Taal Nederlands
“Kameleon”

Onze blijken van innige deelneming.

Wiskunde
“Rekensprong Plus”

Digitaal oefenen in de klas en thuis met …



Raphaël
15-10-2021

Zoontje van Philip en Sylvie
Vandaele - Declercq
Broertje van Lyana
(3de kleuterklas B)
en Jayden (Jules-klas A)
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Participatie

AGENDA
Wanneer?
Ma. 08/11

Onze verkeersbrigade
Onze leerlingenraad sensibilseerde de autobestuurders op 8 oktober in het kader van het parkeerbeleid rondom de
schoolomgeving. Zo streven we samen naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

NOVEMBER 2021

Hoe laat?
13.00u

In de kijker: schoolreglement afspraak 3, MOS-tip 3 en start actie “Helm Op Fluo Top”
Einddatum inschrijven OLGA-afhaalgerechten (zie pagina 3, 4 en 19)

Wo. 10/11
Do. 11/11

Wat?

10.30u

Vrijaf: herdenking Wapenstilstand.
Het Vredesfeest in Avelgem vindt plaats op het evenemententerrein naast Spikkerelle (zie
pagina 16 en 17)
Vrijaf (zie pagina 11)

Vr. 12/11

Ballennamiddag in de sporthal te Avelgem: eerste en tweede leerjaren
Inschrijven kan via digitale weg (Facebookpagina) bij meester Piet of meester Thijs (zie
pagina 18)

Wo. 17/11
Do. 18/11

20.00u

Za. 20/11

14.00u-16.00u

Informatievergadering voor de ouders in de kerk van Avelgem: Eerste Communie
OLGA-afhaalgerechten (zie pagina 3, 4 en 19)

Ma. 22/11

Start voorleesweek: www.voorleesweek.be (zie pagina 15 en 19)

Di. 23/11

Bezoek aan verschillende gebedshuizen onder leiding van de leerkrachten godsdienst en
zedenleer: zesde leerjaren. Kostprijs per leerling: € 2 (via factuur november)

Vr. 26/11

Bezorgen van documenten kerstexamens vijfde en zesde leerjaren: brief, planning en
studeerwijzer

Di. 30/11

Toneelvoorstelling in gemeenschapscentrum Spikkerelle: Jules-klassen. Kostprijs per
kleuter: € 3,5 (via factuur november)
19.30u

Vr. 03/12

Informatieavond ouders zesde leerjaren in de mediatheek van de school: overstap naar het
secundair onderwijs. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.
Bezoek van Sinterklaas

Ons Oudercomité actief aan de slag
Het dragen van een fluorescerend jasje is zeer waardevol. Daarom voerden onze leden van het Oudercomité een controle uit.



In de kijker

Schoolreglement in de kijker en milieuzorg op de school:
afspraak 3:
Het dragen van ons fluorescerend jasje vinden wij heel belangrijk.
Voor onze veiligheid dragen we elke dag op weg van en naar school en tijdens schooluitstappen ons fluorescerend jasje.
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Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

UITNODIGING

KALENDERMENU

ONZE SCHOOL NEEMT IEDER JAAR DEEL AAN DE VOORLEESWEEK VOOR (GROOT)OUDERS OP SCHOOL. WE WILLEN HIERMEE
DE OUDERBETROKKENHEID ÉN HET VOORLEZEN STIMULEREN, WANT VOORLEZEN VOOR GROOT EN KLEIN IS FIJN.
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Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Gemengde burger
Jagerssaus
Appelmoes
Aardappelen

Stoverij
Fruit
Frieten

Gelardeerd gebraad
Ananas
Bechamelsaus
Puree
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Vrijaf

Vrijaf

Wapenstilstand

WELKE (GROOT)OUDER KOMT VOORLEZEN?
Inschrijven kan via STROOK 2 (zie pagina 19)
ENKELE WAARDEVOLLE TIPS VOOR THUIS, IN DE KLAS, ...

• Kies eerst samen met je kind een leuk boek uit

15

16

17

18

19

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Orloffsteak
Spaanse saus
Wortels
Aardappelen

Kalkoenblanquette
Salade
Frieten

Varkensgyros
Erwten
Farfalle

Braadworst
Witte bonen
Tomatensaus
Aardappelen

Gegratineerde ham
Kaassaus Broccoli
Spirelli
Stokbrood

(in de bib, in de kast, op zolder, …). Ben je in een
boek bezig dat je niet leuk vindt, kies dan een
ander boek. www.boekenzoeker.be kan je helpen
bij het kiezen.

• Heb je een boek gelezen dat je erg mooi vond?

Lees het dan gerust nog een keer voor. Misschien
ontdekken jullie wel dingen die jullie de eerste
keer niet hebben gemerkt.

• Lees, voordat je aan een boek begint, de achter-

22
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25

26

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kalkoenschnitsel
Jagersaus
Prinsessenboontjes
Aardappelen

Kippengyros
Ijsbergsalade
Mayonaise
Frieten

Kalkoengebraad
Champignons
Seizoengroenten
Gegratineerde
aardappelen

Spaghetti
Bolognaisesaus
Worteltjes

Vissticks
Tartaar
Geraspte wortels
Puree

29

30

Soep van de dag

Soep van de dag

Gemengde burger
Vleesjus
Appelmoes
Aardappelen

Vol-au-vent
Geraspte wortels
Mayonaise
Frieten

kant van het boek. Dan weet je al een beetje wat
je kan verwachten.

• Heb je een favoriete schrijver? Ga dan op zoek

naar andere boeken van deze schrijver. De kans is
groot dat je de andere boeken ook leuk zal
vinden.

• We bezorgen jullie binnenkort een leuke

leesbingo en leesdobbelsteen om er een heerlijk
leesmoment van te maken.

• Maak een leuke foto van jullie voorleesmomentje
in jouw favoriete leesoutfit, op je favoriete
leesplekje, … .

• Wij voorzien een mooi plekje voor deze foto’s op
onze facebookpagina van de klas.

• De leesbingo of leesdobbelsteen kunnen alvast
enkele ideeën voor fotoposes opleveren.
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BUITEN CATEGORIE



Buiten categorie

Vredesfeest in Avelgem op donderdag 11 november

UITNODIGING

Op 11 november organiseert het gemeentebestuur van
Avelgem een Vredesfeest om Wapenstilstand te herdenken.
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Naar aanleiding van het Vredesfeest werd een kunstproject
(woord en beeld) gelanceerd. De leerlingen van de eerste en
tweede leerjaren kregen een kleurplaat en vanaf de derde
leerjaren werd een tekening, schilderij of gedicht gemaakt.

IEDEREEN IS WELKOM OP DONDERDAG 11 NOVEMBER
OP HET EVENEMENTENTERREIN (NAAST SPIKKERELLE) TE AVELGEM
Programma:
10.30u: muzikale ontvangst door de Koninklijke harmonie ‘De Verenigde Vrienden’
Avelgem
11.00u: onthulling geselecteerde werken en voordracht van de geselecteerde
gedichten door de leerlingen (de betrokken leerlingen worden in de week 		
vooraf verwittigd)
11.30u: concert Koninklijk harmonie ‘De Verenigde Vrienden’ Avelgem en een drankje
aangeboden door het gemeentebestuur
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BUITEN CATEGORIE

Ballennamiddag

STROOKJES

WOENSDAG, 17 NOVEMBER 2021

eerste en tweede leerjaren
Waar zitten onze sportievelingen?
OP WOENSDAG 17 NOVEMBER ORGANISEERT DE
GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE BALLENNAMIDDAG VOOR
DE LEERLINGEN UIT DE EERSTE EN TWEEDE LEERJAREN.
De ballennamiddag vindt plaats in het gemeentelijk
sportcentrum ‘Ter Muncken’ in Avelgem.
EERSTE LEERJAREN:
• Demonstratie/uitleg: om 13.10u
• Start: om 13.30u STIPT
• Einde: omstreeks 14.30u
TWEEDE LEERJAREN:
• Demonstratie/uitleg: om 14.30u
• Start: om 14.50u STIPT
• Einde: omstreeks 16.00u

STROOK 1: OLGA-AFHAALGERECHTEN OP ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader van
................................................................................. . uit (klas) ����������������������������������������������������������������������������������

volgende AFHAALGERECHTEN op zaterdag 20 november:
........... .

x varkenshaasje (volwassenen) aan € 15 =

		

€

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

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

x zalmfilet (volwassenen) aan € 15 =				

€

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

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

x vegetarische spaghetti (volwassenen) aan € 15 =		

€

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

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

x 1kg balletjes in tomatensaus aan € 15 =			

€

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

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

x 1 kg vegetarische spaghettisaus aan € 12 =		

€

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

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

x 1 kg spaghettisaus aan € 15 =				

€

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

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

x gehaktballetjes (kinderen) aan € 10 =			

€

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

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

x fles bubbels aan € 12 =						

€

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

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

x fles witte wijn aan € 10 =						

€

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

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

x fles rosé wijn aan € 10 =						

€

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

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

x fles rode wijn aan € 11 =						

€

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

.TOTAAL: €

INSCHRIJVEN: leerlingen die wensen deel te nemen, kunnen
zich via digitale weg ( Facebookpagina) inschrijven bij meester
Piet of meester Thijs.

A / B / C bestelt

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

GELIEVE DEZE STROOK OP SCHOOL TE BEZORGEN. GELIEVE TE BETALEN VIA OVERSCHRIJVING:
Basisschool De Toekomst: BE14 0013 5660 1883
EN MEDEDELING: AFHAALGERECHTEN + NAAM VAN DE LEERLING OF SYMPATHISANT.

HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN EN TE BETALEN VIA OVERSCHRIJVING OP WOENSDAG 10 NOVEMBER

Wist je dat ...
•
•

Onze leerlingen uit de eerste leerjaren op vrijdag 1 oktober fier naar huis gingen met hun eerste rapport.
Ons Oudercomité de leden van het schoolteam niet vergat: op dinsdag 5 oktober (dag van het schoolteam) werden alle leden
van het schoolteam ‘overladen’ met zeer veel lekkernijen.

STROOK 2: VOORLEESWEEK VAN MAANDAG 22 NOV. T.E.M. VRIJDAG 26 NOV.
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader/grootouder
kan tijdens de voorleesweek komen voorlezen:
Naam van de leerling en
naam van de (groot)ouder

HANDTEKENING
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Klas

Op welke dagen
kan ik voorlezen?

Voor- of
namiddag

Ik zou graag
een boek
lenen van de
leerkracht

VN / NM*

JA / NEEN*

VN / NM*

JA / NEEN*

VN / NM*

JA / NEEN*

VN / NM*

JA / NEEN*

VN / NM*

JA / NEEN*

Bevestiging door
de leerkracht:
dag en tijdstip

* schrappen wat niet past
UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 15 NOVEMBER
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Foto van de maand!

Jij komt toch ook ZICHTBAAR en VEILIG naar school?

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

