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hen klaarstoomt om als actieve burgers in de
samenleving te staan. Daar mogen we best trots
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Aankondiging
DINSDAG, 1 MAART 2022

Complimentendag
DINSDAG 1 MAART IS DE COMPLIMENTENDAG: WAARDEER en je krijgt MEER
EEN DAG WAAR WE BEST EENS BIJ STIL MOGEN STAAN.
WAAROM COMPLIMENTEN GEVEN?

Maak van elke dag een complimentendag.
Iedereen vindt het fijn om een gemeend compliment te
krijgen.
Leerlingen die complimenten krijgen, zijn daardoor meer
gemotiveerd, voelen zich competenter en zijn dus ook
zelfverzekerder. En dat werkt weer door in de
schoolresultaten.

Als school willen we onze leerlingen laten groeien.
Daarom geven we vaak complimenten. Een compliment
heeft het meeste effect als het specifiek, oprecht en het
gedrag van een leerling betreft, in het bijzonder de inzet
voor het schoolwerk.
Als we aangeven wat het kind goed doet, dan zal het kind
een competent gevoel krijgen en neemt zijn
zelfvertrouwen toe. Verder helpt het om te benoemen wat
het effect is van het gewenste gedrag.

Wereldwaterdag@school

DINSDAG, 22 MAART 2022

VOOR ALLE LEERLINGEN: TALRIJKE ACTIVITEITEN
IN DE KIJKER:
• Kinderen moeten een boekentas dragen en geen water
• We moeten spaarzaam omspringen met onze planeet
• Dorst is een onrecht
ONZE ACTIES:
• We dragen blauwe kledij, indien mogelijk
• We brengen water mee naar school
• We dansen en zingen
• We sensibiliseren, we geven tips, …

Wassen in een rivier in Indië.
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Jeugdboekenmaand
IN MAART 2022 IS HET THEMA VOOR JEUGDBOEKENMAAND ‘HELDEN EN SCHURKEN’.
WE HEBBEN HET OVER DAPPERE HELDEN EN BANGE HELDEN, SUPERHELDEN EN HUIS-TUIN-EN-KEUKENHELDEN, HELDEN MET
WAPENS EN HELDEN MET WOORDEN. MAAR ÉÉN DING STAAT VAST: ZONDER HELD GEEN VERHAAL. EN WAT IS EEN HELD ZONDER
SCHURK? ZONDER VIJAND, ZONDER PESTKOP, ZONDER SPOKEN IN ZIJN HOOFD? VERHALEN HEBBEN HUN HELDEN EN
SCHURKEN NODIG. EN MENSEN HEBBEN HUN VERHALEN NODIG.

Ook in de gemeentelijke bibliotheek en in onze school bruist het in de maand maart van activiteiten.

Siska Goeminne

Tine Mortier

Brigitte Minne

Wally De Doncker

Danny De Vos

In de maand maart: verhalenfestival in de bibliotheek:
alle kleuterklassen
In de maand maart: jeugdauteurs op bezoek in de bibliotheek:
•
•
•
•
•
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donderdag 31 maart:
donderdag 10 maart:
vrijdag 25 maart:
maandag 28 maart:
woensdag 30 maart:

auteur Siska Goeminne te gast voor de eerste leerjaren (digitaal)
auteur Tine Mortier te gast voor de tweede leerjaren
auteur Brigitte Minne te gast voor de derde leerjaren
auteur Wally De Doncker te gast voor de vierde leerjaren
auteur Danny De Vos te gast voor de vijfde en zesde leerjaren

ACTIVITEITEN



Aankondiging
DINSDAG, 29 MAART 2022

Opendeurmoment
In onze kleuterafdeling voor nieuwe ouders

5

ACTIVITEITEN



Verslag

Vlaamse week tegen pesten
De Vlaamse week tegen Pesten ging ook in onze school niet onopgemerkt voorbij.

Onze gevoelensbus:

Onze digitale gevoelensbus:

•

•

•
•
•
•

Leerlingen kunnen steeds een briefje posten waarin ze een
gesprek vragen met een leerkracht naar keuze of met de
directeur.
Alle leerlingen (lagere afdeling) kregen enkele briefjes
(in de huiswerkmap) die ze kunnen gebruiken.
De leerlingen kunnen natuurlijk ook zelf een briefje
schrijven en posten.
De gevoelensbus wordt minstens één keer per week gelicht.
De gevoelensbus staat aan de ingang van de sportzaal.

De oudere leerlingen kunnen ook gebruik maken van
onze digitale gevoelensbus op onze website:
www.bsDeToekomst.be

Onze Stip It Actie:

Onze muur tegen pesten:
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ACTIVITEITEN | Verslag

Vlaamse week tegen pesten
Onze aanpak:
We besteden in onze school aandacht aan het belang van je goed voelen binnen een groep (klas, school, ...).
We werken preventief rond sociale
vaardigheden en ondernemen activiteiten die de leerlingen aanmoedigen om
samen te spelen en het ‘anders zijn’ te
aanvaarden.
Niettemin loopt het soms fout en kan er
pestgedrag ontstaan. Het is goed te weten dat onze school hiertegen gewapend
is. Pestgedrag kan niet altijd voorkomen
worden, maar het kan wel in de kiem
gesmoord worden door tijdig en gepast
te reageren.
Op onze school wordt de ‘No Blame’ methode toegepast wanneer er sprake is

van pestgedrag. Deze methode heeft tot
doel elke pestsituatie zo snel mogelijk te
stoppen en op te lossen. Zoals de Engelse naam reeds doet vermoeden, wordt
de pester niet beschuldigd of gestraft. Hij
of zij wordt wel betrokken bij een groepsgesprek, waarbij een aantal kinderen de
verantwoordelijkheid en de taak krijgen
ervoor te zorgen dat het gepeste kind
zich weer goed en veilig kan voelen in de
klas en op school.

sfeer binnen de groep. De pester ervaart
dat zijn gedrag niet wordt
geapprecieerd binnen de groep en dat
hij of zij niet langer kan rekenen op steun
van anderen.

Door deze groepsbenadering leren we de
kinderen empathisch (= meevoelen met
een ander) zijn en iedereen
verantwoordelijk zijn voor de goede

Wanneer je kind slachtoffer zou
worden van pestgedrag: “horen, zien en
spreken én doen”.

Deze positieve groepsdruk zorgt ervoor
dat verandering mogelijk is. We kiezen
voor deze methode omdat het bestraffen
van pestgedrag zelden voor oplossingen
op lange termijn zorgt.

Moedig je kind aan om er over te spreken op school:
•
•
•
•

melden aan de leerkracht
schriftelijke melding gevoelensbus (leerlingen lagere afdeling)
verwittig de zorgcoördinator (juf Annelies) of de leden van het zorgteam (juf Inneke, juf Julie en juf Corry) of
de directeur
...

Want, het is belangrijk dat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn.

Onze boodschappen:

Niet alleen spreken is belangrijk,
ook kunnen we er samen iets aan
doen.
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Het leerlingenhoekje
Werken met chromebooks
144

Ondertussen hebben we
chromebooks in onze school waarmee
de leerlingen (1ste tot en met 6de leerjaar) zeer vaak werken.
Wat is het voordeel van een chromebook? Naast het besturingssysteem
(browser Chrome ) zit er geen andere software op het apparaat waarvoor
je licentiekosten moet betalen. Het ontbreken van een harde schijf is ook
de reden dat de Chromebook heel licht is. Kortom, een ideaal toestel.

Proeven van de De Toekomst!
Zo zijn onze leerlingen extra voorbereid op de overstap naar
het secundair onderwijs, want in GO! middenschool
Avelgem wordt er dagelijks met chromebooks gewerkt.
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Zeker lezen

HELP ONZE DROOM TE REALISEREN
V.Z.W. OLGA IS DE VRIENDENKRING VAN ONZE SCHOOL.

Het bedrag kan gestort worden op volgend rekeningnummer:

Deze V.Z.W. zorgt voor allerhande steun: aankoop van boeken,
computers, speeltuigen, tussenkomsten busvervoer (uitstappen, ...). Om de werking verder te kunnen zetten, vragen wij: wie
kan onze VZW OLGA een financieel steuntje geven?

VZW OLGA: Oudenaardsesteenweg 20, 8580 Avelgem

Een bijdrage van € 5 is perfect mogelijk, vanaf € 15 bezorgen we
een geschenk.

BE47 0014 1021 3480 • Mededeling: OLGA LIDGELD 2022
Gelieve ons STROOK 2 (zie pagina 21) ingevuld terug te
bezorgen.

Dank u wel, Olga
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ZEKER LEZEN

GEEN SCHOOL
OP WOENSDAG
16 MAART
Op woensdag 16 maart is er geen
school: elke basisschool in
Vlaanderen kan drie halve
pedagogische studiedagen
plannen per schooljaar.
Tijdens de derde en laatste
studiedag van dit schooljaar staat
er gepland:
- kleuterafdeling: geletterdheid en
interactief voorlezen
- lagere afdeling: onderwijsleerpakket wiskunde
De voor– en naschoolse
opvang OKEE is open
op woensdag 16 maart.

VOOR– EN NASCHOOLSE
OPVANG OKEE OPEN
OP WOENSDAG 16 MAART
ONZE VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG OKEE ZAL OPEN ZIJN.

•
•
•

Minder dan 3u: € 6 per leerling
Tussen 3u en 6u: € 10,80 per leerling
Meer dan 6u: € 16,80 per leerling

INBEGREPEN:

•
•
•

alle drankjes tussendoor
ochtendboterham en vieruurtje
alle activiteiten (inclusief knutselmateriaal)

NIET INBEGREPEN:
Warm middagmaal. Leerlingen die gebruik maken van de opvang, dienen een warm
middagmaal op school te nuttigen.
Openingsuren: van 6.45u tot en met 18.30u.
Inschrijven: gelieve ons STROOK 1 (zie pagina 21) ingevuld terug te bezorgen.

DE TOEKOMSTSHOW GAAT DIT SCHOOLJAAR NIET MEER DOOR
Met de beste wil van de wereld, maar De Toekomstshow schooljaar 2021-2022 kunnen we niet meer organiseren.
Ondanks de wettelijke versoepelingen, vinden wij de evolutie van de pandemie nog te onvoorspelbaar om honderden
(groot)ouders & leerlingen in onze polyvalente zaal samen te brengen.
Bovendien vergt De Toekomstshow voorbereiden & organiseren bijzonder veel lestijden en deze lestijden zijn er
onvoldoende.

MAAR, we laten onze leerlingen en ouders niet in de steek:

XL (met veel extra’s) en OUDERCAFE: misschien in openlucht
- PROCLAMATIESHOW ZESDE LEERJAREN XL (met veel extra’s): misschien in openlucht
- KIDSFUIF

En al zeker niet te vergeten: bosklas (3de en 5de leerjaren), zeeklas (6de leerjaren), sportdagen,

schoolreizen, ... .
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ZEKER LEZEN

Oudercontactavond op school zelf:
op aanvraag van de ouder of van
de leerkracht
Op donderdag 31 maart vanaf 16.30u
VOOR ALLE OUDERS (KLEUTERAFDELING & LAGERE AFDELING): OP AANVRAAG
Onze kleuterleidsters zullen aanwezig zijn voor een gesprek met de ouders van de allerkleinsten.
Indien het om een leerling uit een lagere klas gaat, krijgt u als ouder de kans om het rapport van uw kind te bespreken.
Per gezin wordt STROOK 3 (zie pagina 23) ingevuld en via het oudste kind uiterlijk woensdag 9 maart aan de klastitularis bezorgd.
Uiterlijk woensdag 23 maart krijgt u dit terug met de vermelding van het tijdstip van het (de) gesprek(ken).

OVERSTAP VAN DE DERDE KLEUTERKLAS NAAR HET EERSTE LEERJAAR
We besteden in onze school vanzelfsprekend aandacht aan deze belangrijke overgang.

•
•
•

Een informatiefilm (door de collega’s van het CLB): werd bezorgd
Een informatiebrochure (door de leerkrachten): wordt zeer binnenkort bezorgd
Nog op het programma: integratieactivitieten op school

CORRECT OMGAAN MET SOCIALE MEDIA: MEDIAWIJSHEID
Kinderen brengen steeds meer tijd door met de computer. Men weet misschien al veel over internet en sociale media
(Facebook, Twitter, MSN, Youtube, Snapchat, WhatsApp,...), maar ook anno 2022 hebben ze volwassenen nodig om veilig &
verstandig om te gaan met de computer.
Daarom werden de volgende tips in de vijfde en zesde leerjaren besproken:
• Met een vriendelijke, beleefde en attente houding kom je heel ver
• Als je iets niet zou doen in “de echte” wereld, doe het dan ook niet in “de digitale” wereld
• Maak samen met je ouders een profiel aan en kies voor de optie “alleen voor vrienden”
• Laat je ouders vaak meekijken wat je doet op de computer
• Onthoud bij alles wat je online zet, dat het in de toekomst terug te vinden zal zijn
• Accepteer alleen betrouwbare uitnodigingen
• Zet geen persoonlijke gegevens online
• Zet geen gegevens en foto’s van anderen online
• Negeer ruzies en scheldpartijen

TIP!

Kinderen jonger dan
13 jaar kunnen
wettelijk geen facebook-profiel hebben.
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Weetjes van de school
ZWEMKALENDER

Dinsdagnamiddag 1 maart:

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

Vrijdagnamiddag 4 maart:

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

Dinsdagnamiddag 8 maart:

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

Vrijdagnamiddag 11 maart:

6de leerjaar A en 6de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 15 maart:

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

Vrijdagnamiddag 18 maart:

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

Dinsdagnamiddag 22 maart:

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

Vrijdagnamiddag 25 maart:

6de leerjaar A en 6de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 29 maart:

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

BEDNET: PYJAMADAG OP VRIJDAG 11 MAART
Vrijdag 11 maart 2022 is het de Nationale Pyjamadag van Bednet. En
onze school doet mee.
Bednetters missen niet alleen de les. Ze missen ook de vele leuke
momenten die je op school beleeft.
Op vrijdag 11 maart steken we daarom alle zieke leerlingen een hart
onder de riem. Kom die dag in pyjama naar school en deel je leukste
Pyjamadagfoto.
Door mee te doen steunen we zieke kinderen en maken we Bednet
meer
bekend. Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen.
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VERGEET-ME-NIET

HET SCHOOLSECRETARIAAT • T 056 65 01 40 • T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be • www.bsdetoekomst.be

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 Vanlancker)
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

TREFBALTORNOOI
voor onze leerlingen uit de derde en vierde leerjaren
op woensdagnamiddag 16 maart
Inschrijven en informatie: meester Piet & meester Thijs

VOETBALTORNOOI (dagsport)
voor onze leeringen uit de vijfde en zesde
leerjaren in de maand maart
Organisatie: meester Piet & meester Thijs
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Participatie
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Onze school kan dagelijks rekenen op vrijwilligers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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lezen en meten met de leerlingen
begeleiden tijdens een uitstap
opknappen van karweien
de handen uit de mouwen steken tijdens feestelijkheden
een luizencontrole in goede banen leiden
de leerlingen veilig helpen oversteken
het draaiende houden van het oudercomité, de vriendenkring OLGA, de schoolraad en de raad van bestuur
meewerken aan de uitstraling van de school
het schenken van speelgoed, ...
...



Gemeentelijk nieuws

OPRUIMDAG 2022
DE VIJFDE EN ZESDE LEERJAREN
NEMEN OP VRIJDAG 1 APRIL DEEL AAN
DE OPRUIMDAG.
Vaak ergeren wij ons aan de diverse
vormen van zwerfvuil in onze
omgeving. Daarom slaan we met z’n
allen de handen in elkaar om de strijd
aan te gaan tegen zwerfvuil.
Deze jaarlijks terugkerende activiteit is
een waardevol signaal aan de bevolking
dat Avelgem geen zwerfvuil tolereert.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat
wij de ganse gemeente gaan opruimen.
Daarvoor beschikt de gemeente immers
over een technische dienst.

Deze zwerfvuilactie is vooral bedoeld als
sensibilisering.
De leerlingen zullen in klasverband
gedurende één lesuur (50 minuten)
enkele ‘verkeersarme stroken’ voor hun
rekening nemen.
Benodigdheden voor de leerlingen:
Kledij die tegen een stootje kan (rekening houdend met de
weersomstandigheden)
• Fluorescerend jasje van de school
• Laarzen of stevige schoenen
• Muts of pet en sjaal
• Stevige handschoenen

•

DIKKETRUIENDAG 2022: ZAG U DEZE FOTO’S AL?
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KALENDERMENU
M

#

MAART 2022

D

W

D

V

1

2

3

4

KROKUSVAKANTIE

KROKUSVAKANTIE

KROKUSVAKANTIE

KROKUSVAKANTIE

7

8

9

10

11

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Cordon bleu
Vleesjus
Appelmoes
Aardappelen

Vol-au-vent
Ijsbergsalade
Mayonais
Kroketten

Gelardeerd gebraad
Bechamelsaus
Ananas
Puree

Braadworst
Witte boontjes
Tomatensaus
Aardappelen

Gegratineerdeham
Kaassaus
Broccoli
Spirelli
Stokbrood

14

15

16

17

18

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kalkoenschnitzel

Kalfsblanquette
Geraspte wortels
Mayonaise
Frieten

PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG

Spaghetti
Bolognaisesaus
Wortelen

Gebakken vis
Currysaus
Groentenpuree

21

22

23

24

25

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Slavinken
Fruit
Aardappelen

Gehaktballen
Tomatensaus
Ijsbergsalade
Mayonaise
Frieten

Kippenmedaillon
Champignonsaus
Wortels
Aardappelen

Gehaktschotel
Bloemkool
Bechamelsaus
Puree

Fish vingers
Wortelpuree

28

29

30

31

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Gemengde burger
Spaanse saus
Schorseneren
Aardappelen

Witte worst
Bloemkool en
tomaatjes
Mayonaise
Frieten

Gehaktballen
Currysaus
Puree

Hamburgers
Jagersaus
Rode kool
Aardappelen

Champignonsaus
Erwtjes

(ZIE PAGINA 10)

Aardappelen
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AGENDA
Wanneer?

MAART 2022

Hoe laat?

Di. 01/03
Ma. 07/03

Complimentendag: zie pagina 3
08.50u

Controles fluojassen en kriebelteam

13.00u

In de kijker: afspraak 7, MOS-tip 7 en verslag leerlingenraad

Do. 10/03
Vr. 11/03
Ma. 14/03
Di. 15/03

Jeugdboekenmaand: auteur op bezoek: tweede leerjaren. Kostprijs: gratis. Zie pagina 4
19.00u

Informatieavond overstap naar het 1ste middelbaar door GO! middenschool
Avelgem (in de polyvalente zaal van basisschool De Toekomst)

08.50u

Pyjamadag: zie pagina 12

19.00u

Informatieavond overstap naar het 1ste middelbaar door GO! middenschool
Avelgem (in de polyvalente zaal van basisschool De Toekomst)

13.00u

Wennamiddag 3de kleuterklas - 1ste leerjaar

16.15u-17.15u

Typecursus A: les 1 (in het schoolrestaurant)

08.50u

Bloemenverkoop: geldophaling 1 (zie pagina 19)
Pedagogische studiedag in onze school: zie pagina 10.
De voor- en naschoolse opvang OKEE is open van 6.45u tot en met 18.30u.

Wo. 16/03
namiddag

Do. 17/03

Wat?

12.15u
16.15u-17.15u

Trefbaltornooi in de sporthal te Avelgem: derde en vierde leerjaren.
Informatie en online inschrijven: via meester Piet en meester Thijs
Leerlingenraad
Typecursus B: les 1 (in het schoolrestaurant)

Di. 22/03

Wereldwaterdag@school: zie pagina 3

Vr. 25/03

Jeugdboekenmaand: auteur op bezoek: derde leerjaren. Kostprijs: gratis. Zie pagina 4

Ma. 28/03

08.35u en 15.45u

Verkeersbrigade: verkeersveilige schoolomgeving
Jeugdboekenmaand: auteur op bezoek: vierde leerjaren. Kostprijs: gratis. Zie pagina 4

Di. 29/03

Bloemenverkoop: laatste geldophaling (zie pagina 19)
Toneelvoorstelling in gemeenschapscentrum Spikkerelle: vijfde en zesde leerjaren.
Kostprijs per leerling: € 3,50 (via factuur maart)
14.00u

Opendeurmoment in onze kleuterafdeling voor nieuwe ouders: zie pagina 5

Wo. 30/03

Jeugdboekenmaand: auteur op bezoek: vijfde en zesde leerjaren. Kostprijs: gratis.
Zie pagina 4

Do. 31/03

Jeugdboekenmaand: auteur (digitaal) op bezoek: eerste leerjaren. Kostprijs: gratis.
Zie pagina 4
vanaf 16.30u

Vr. 01/04

Oudercontactmoment op school (op aanvraag): zie pagina 11 en 23
Zwerfvuilactie: vijfde en zesde leejraren. Zie pagina 15
De paashaas op bezoek
Bloemenverkoop: geldophaling 2 (zie pagina 19)

16.00u

Begin van de paasvakantie

17

Niet te missen

OPEN DAGEN:

Op zaterdag 30 april en zondag & 1 mei
telkens van 14.00u tot 17.00u

KIDSFUIF XL & OUDERCAFE:
Op zaterdag 7 mei
van 16.00u tot 19.00u
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In de kijker

Schoolreglement: afspraak 7
Elektronische toestellen laten we thuis
Elektronische toestellen (GSM, elektronische spelen, walkman, CD-speler, MP3- speler, kortom dure spullen, …)
en verzamelobjecten (kaarten, …) laten we altijd thuis, dan kan er niets ergs mee gebeuren.
Dit doen we ook tijdens uitstappen, schoolreizen, zeeklassen, bosklassen en sportactiviteiten.

Milieuzorg op school (mos): tip 7
Composteren gaan we leren
Elke woensdag brengen we een stuk fruit mee naar school. Maar, ook op andere dagen is een stuk fruit een goed idee. Het
fruit– en groenteafval verzamelen we en onze compostmeesters (beurtrol) brengen het naar ons compostvat.

Wij verkopen bloemen Kalanchoë
(tip: moederdagweekend)
Doel: sparen voor een grote overkapping op de speelplaats

•
•
•

De bloemen (wit, oranje, roze) kunnen besteld worden tot en met dinsdag 29 maart.
De kostprijs per bloem bedraagt € 5.
De bloemen kunnen op vrijdag 6 mei afgehaald worden op school tussen 15.00u en 18.00u.
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STROOKJES

STROOK 1: VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG OKEE
WOENSDAG 16 MAART 2022
Ondergetekende,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� schrijft in voor de kindvrije
studiedag op woensdag 16 maart 2022:
Naam van de leerling

aantal
kinderen
jonger dan 6
jaar

aantal
kinderen
tussen
6 en 9 jaar

aantal
kinderen
tussen
9 en 12 jaar

minder
dan 3 uur
€6/leerling

tussen
3 en 6 uur
€10,80/
leerling

meer
dan 6 uur
€16,80 /
leerling

middagmaal
op school?
(*) (**)

JA / NEEN
JA / NEEN
JA / NEEN
JA / NEEN
JA / NEEN
(*): leerlingen die ‘s middags op school blijven, dienen een warm middagmaal te nuttigen.
(**): gelieve uiterlijk 1 dag vooraf de opvangmama’s te verwittigen indien het middagmaal geannuleerd dient
te worden; de school is anders genoodzaakt om deze onkosten toch te factureren aan de ouders
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 14 MAART

STROOK 2: HELP ONZE DROOM TE REALISEREN
EEN FINANCIËLE BIJDRAGE VOOR ONZE VZW OLGA
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� wenst een
financiële bijdrage te leveren voor onze vzw OLGA.
Een bijdrage van € 5 is perfect mogelijk, vanaf € 15 bezorgen we een geschenk.
Ik wens een bijdrage van € ….......... cash te bezorgen. Gelieve de bijdrage in een gesloten omslag te bezorgen.
Ik wens een bijdrage van € ….......... te storten op rekeningnummer: vzw OLGA Kerkhofstraat 51, Avelgem.

BE47 0014 1021 3480

Mededeling: lidgeld vzw OLGA 2022.

HANDTEKENING



UITERLIJK AF TE GEVEN OP MAANDAG 14 MAART
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STROOKJES

STROOK 3: OUDERCONTACTAVOND OP DONDERDAG 31 MAART
(OP AANVRAAG)
Ondergetekende,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader
wenst een oudercontactmoment en zal aanwezig zijn op donderdag 31 maart vanaf 16.30u:
Hij/zij die wenst de klastitularis(sen) te spreken van zijn/haar kind(eren):
Ik kan niet aanwezig zijn van ......................... u. tot .............................. u.
Naam van de leerling

Klas

Uur (wordt aangevuld door de klasleerkracht)

wenst geen oudercontactmoment:
Naam van de leerling

Klas

ik wens op donderdag 31 maart ook een gesprek met:
Naam van de leerling

Klas

Zorgcoördinator juf Annelies
LB-medewerker
Sportleerkracht
Leerkracht godsdienst
Leerkracht zedenleer
GELIEVE DEZE STROOK AF TE GEVEN EN ALLE KINDEREN TE VERMELDEN
Wie zich niet kan vrij maken op donderdag 31 maart kan het zorgteam van onze school contacteren voor een afspraak op een ander
tijdstip of op een andere datum: juf Annelies Anckaert en haar collega’s juf Inneke, juf Corry en juf Julie:
0478 69 67 78 of 056 65 01 45 of 056 65 01 48 of annelies.anckaert@bsdetoekomst.be .

HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP WOENSDAG 9 MAART 2022
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Foto van de maand!

Aan de slag met de chromebooks.

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

