Het maandelijks informatieblad van Basisschool De Toekomst

INFO nr. 547 | april 2022

OPEN DAGEN
Open dagen op zaterdag 30 april
en zondag 1 mei

p. 3

Barbecuep.4
Kidsfuif XL met oudercafé

p.5

Zeker lezen

p.7

Een uitstekende doorlichting

p.11

De Toekomst helpt mee  p.12

IN DEZE INFO:

Beste lezer,

ACTIVITEITEN AANKONDIGING
3
Open dagen
3
Barbecue4
Kidsfuif XL met oudercafé
5
ACTIVITEITEN VERSLAG
Alweer een medaille voor onze school

6
6

ZEKER LEZEN
7
Vrijaf tijdens het 3de trimester
7
Busvervoer7
Rapporten paasvakantie
7
Nieuwe leerlingen inschrijven voor 2022-2023
7
Schoolreizen8
Op vrijdag 29 april: de school eindigt om 15.00u
9
GEMEENTELIJK NIEUWS
Schoolstraat in de Sint-Jansstraat

10
10

BUITEN CATEGORIE
Een uitstekende doorlichting
De Toekomst helpt mee met de inzamelactie
voor Oekraïense oorlogsslachtoffers van Nina 

11
11

Ik wens ALLE leerlingen, ouders, leden van het
schoolteam, externen én vrijwilligers te bedanken voor hun grote inzet.
Want, onze school kreeg van de
onderwijsinpectie (zie pagina 11) een uitstekend
rapport met veel lovende woorden.
Steven Verplancke
DIRECTEUR

12

OVER DE MENSEN
13
Overleden13
WEETJES VAN DE SCHOOL
14
Vergeet-me-niet-rubriek14
Zwemkalender14
PARTICIPATIE15
Seniorenvereniging D’Oude Peerden schenkt 
15
boeken ter waarde van € 1250
KALENDER16
Menu april
16
Agenda april
17
IN DE KIJKER
18
Schoolreglement: afspraak 8
18
Milieuzorg op school (MOS): tip 8
18
Wij engageren ons voor een propere school en
buurt18
STROOKJES19
FIJNE EN WARME PAASDAGEN

20

DURF JE TIJDENS DE PAASVAKANTIE UITGEDAAGD
WORDEN?
21

Volgende INFO verschijnt eind april.
Wie deze schoolkrant info ook maandelijks via
elektronische weg (mail) wenst te ontvangen:
geef een seintje.

VOLG ONS OOK OP:

www.bsdetoekomst.be

ACTIVITEITEN



Open dagen

Aankondiging
ZATERDAG 30 APRIL EN ZONDAG 1 MEI
TUSSEN 14.00U EN 17.00U

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

•
•
•
•
•
•
•
•

alle klassen open: zowel op zaterdag als op zondag
zoekopdrachten in de verschillende klassen
in de kleuterafdeling: clownanimatie, schminkstand en visspel
videomontages en fotoprojecties
info- en inschrijvingsstanden
genieten van een drankje, een stukje taart of een ijsje in ons schoolrestaurant
dankzij onze Vriendenkring OLGA: het ganse weekend gratis op de draaimolen voor alle kinderen tot en met 11 jaar
en nog veel, véél meer

3

ACTIVITEITEN | Aankondiging

Barbecue

ZATERDAG, 30 APRIL

Iedereen is van harte welkom.
Inschrijven kan via STROOK 1 (zie pagina 19) uiterlijk op maandag 25 april.

KINDEREN TOT EN MET 12 JAAR: € 9
VOLWASSENEN: € 18
VEGETARISCHE GERECHTEN MOGELIJK
INSCHRIJVEN UITERLIJK OP MAANDAG 25 APRIL
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Kidsfuif XL met oudercafé

ZATERDAG, 7 MEI

Voor alle kinderen van basisschool De Toekomst, broers, zussen &
vrienden tot en met het 6de leerjaar.
Inschrijven kan via STROOK 2 (zie pagina 19) uiterlijk op vrijdag 29 april.
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ACTIVITEITEN



Verslag

Alweer een medaille voor onze school
Het gemeentelijk trefbaltornooi voor de 3de en 4de leerjaren
Dhajro Deprez
Sened Kdhiri
Silke Knol
Rayan Moutaouakkel
Leyana Ooms
Demy Van Meirhaeghe
Gauthier Vermeulen
Atika Yakhyaeva
Abu Bakr Yusupov
Ilana Cosyns
Kamil Guilbert
Kim Koster
Linda Koster
Warre Vandenbulcke
Louis Ergo
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Viktor Hoste
Louka Laval Vanhamme
Alicia Van Onacker
Mathis Beulque
Chiamaka David Emojerho
Miel Deprez
Lana D’Hondt
Mérab Solomon Okè
Thibo Vandendriessche
Matto Vertongen
Leon Vynckier



Zeker lezen
BUSVERVOER

VRIJAF TIJDENS HET 3DE TRIMESTER
• maandag 2 mei: facultatieve verlofdag
• donderdag 26 en vrijdag 27 mei: Hemelvaart
• maandag 6 juni: pinkstermaandag

De buschauffeurs en
-begeleidsters zijn rechtstreeks
bereikbaar:

•

Yvan Dutranoit en
Tania Verspaille:
0478 42 20 61

•

Nico Wylin en
Dorine D’Haene:
0478 46 05 66

•

Saskia Van Lancker en
Daphne Verbeke:
0478 46 30 85

RAPPORTEN PAASVAKANTIE
Op donderdag 31 maart kregen alle leerlingen (lager onderwijs) hun rapport .
Indien je met vragen/twijfels/... zit, aarzel dan niet om ons te contacteren.
We zijn altijd bereid tot een gesprek.

NIEUWE LEERLINGEN INSCHRIJVEN
VOOR 2022-2023
Nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2022-2023 kunnen reeds ingeschreven
worden in onze school.
Gelieve mee te brengen: de ISI+ kaart van het kind.
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ZEKER LEZEN

SCHOOLREIZEN
Voor alle ouders (kleuterafdeling & lagere afdeling)
OM DE KOSTPRIJS VOOR DE OUDERS TE SPREIDEN, ZULLEN
DE KOSTPRIJZEN VAN DE SCHOOLREIZEN GEFACTUREERD
WORDEN EIND APRIL.

Leerlingen die over een abonnement (pretpark) beschikken:
contacteer gerust administratief medewerker
Conny Verhaeghe: T 056 65 01 40 | 056 65 01 41
conny.verhaeghe@bsdetoekomst.be

Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de schoolreis
(wegens ziekte, ...): de kostprijs wordt terug gestort.

Do. 12/05

Do. 19/05

Do. 19/05

Ma. 27/06

Do. 19/05

Ma. 27/06

Schoolreis Jules-klas A, B en C: kinderboerderij De ijsmolenhoeve in Ronse

Vertrek: 09.00u — Aankomst: 16.00u | Kostprijs: € 24 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: schoolbus, allerlei boerderijactiviteiten (inclusief dieren voederen, ponyrit,
boerderijcluedo, speelplein, ...), een frietjesmaaltijd, een drankje & een ijsje in de kinderboerderij

Schoolreis tweede kleuterklassen: park Harry Malter in Heusden

Vertrek: 9.00u - Aankomst: 16.00u | Kostprijs: € 29 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: autocar, alle activiteiten in het park, een frietjesmaaltijd & een ijsje in het park

Schoolreis derde kleuterklassen: op en rond het Kluisbos

Vertrek: 9.00u - Aankomst: 16.00u | Kostprijs: € 11 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: schoolbus, alle activiteiten & een warme maaltijd in Gasthof Palace
De kostprijs voor het ijsje wordt cash betaald aan de leerkracht (in de maand mei).

Schoolreis eerste en tweede leerjaren: pretpark Plopsaland

Vertrek: 8.00u - Aankomst: 18.15u | Kostprijs: € 31 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: autocar en alle activiteiten in het pretpark

Schoolreis derde leerjaren: pretpark Bellewaerde:

Vertrek: 9.00u - Aankomst: 17.45u | Kostprijs per leerling: € 29 (via factuur april)
Inbegrepen: autocar en alle activiteiten in het pretpark
De kostprijs voor het drankje in het pretpark wordt cash betaald aan de leerkracht (in de maand mei).

Schoolreis vierde leerjaren: dierenpark Paira Daiza

Vertrek: 8.00u - Aankomst: 18.15u | Kostprijs: € 29 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: autocar en alle activiteiten in het park

Schoolreis vijfde leerjaren

De schoolreis wordt geïntegreerd tijdens de bosklas van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei 2022.
Meer info volgt door de klasleerkracht

Schoolreis zesde leerjaren

De schoolreis wordt geïntegreerd tijdens de zeeklas van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei 2022.
Meer info volgt door de klasleerkracht
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ZEKER LEZEN

OP VRIJDAG 29 APRIL: DE SCHOOL EINDIGT OM 15.00U
•
•
•

De schoolbussen vertrekken om 15.10u
De naschoolse opvang OKEE opent de deuren om 15.00u.
Er is gratis toezicht voorzien op de speelplaats (lagere afdeling) tot 16.00u.
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Gemeentelijk nieuws

Schoolstraat in de Sint-Jansstraat
Onze school én het gemeentebestuur willen de schoolstraat nog eens in de kijker
plaatsen.
WAT IS EEN SCHOOLSTRAAT: CONCREET IS DAT DOOR 45 MINUTEN VOOR DE START ÉN HET EINDE VAN DE SCHOOLDAG
DE SINT-JANSSTRAAT (KANT BRANDWEERKAZERNE) AUTOVRIJ TE MAKEN.
Met de invoering van een schoolstraat
is het ook het doel van de school én van
het gemeentebestuur om het verplaatsingsgedrag van leerlingen en ouders te
veranderen: meer met de fiets, de step
of te voet naar de school want met een
schoolstraat is er minder verkeersdrukte
in de schoolomgeving waardoor het
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 school wonen.
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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:
IN de Ganzenhofstraat en de parkings
AAN het kerkhof en IN de Neerstraat.

Er is 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.



Buiten categorie

Een uitstekende doorlichting
Onze school kreeg een UITSTEKEND rapport.
De onderwijsinspectie ging - gedurende een volle week - na of onze school tegemoetkwam aan de kwaliteitsverwachtingen.
De onderzoeken waren steeds gebaseerd op basis van verschillende onderzoeksmethoden en bronnen (kwantitatieve en
kwalitatieve data, documenten, observaties, gesprekken , …).
De onderwijsinspectie betrok ook leerlingen en ouders bij de onderzoeken.
Op de laatste dag kregen we ons uitstekend rapport met véél lovende woorden.
PROFICIAT aan ALLE leerlingen, ouders, leden van het schoolteam, externen én vrijwilligers, want school maken doen we SAMEN.
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BUITEN CATEGORIE

De Toekomst helpt mee met de inzamelactie voor
Oekraïense oorglogsslachtoffers van Nina.
De mama van Anastasia (4de leerjaar B),
Nina Hordieieva, werd geboren in Oekraïne en
heeft daar momenteel nog veel familieleden en
vrienden wonen.
Daarom startte ze een inzamelactie op voor de Oekraïense
oorlogsslachtoffers. Nina zorgt ervoor dat de producten
rechtstreeks tot aan de grens van Oekraïne raken. “Ik ga
er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
mensen geholpen worden”, klinkt ze strijdvaardig.
De oorlog leeft ook bij onze leerlingen. Heel wat leerlingen zitten met vragen en angsten over het conflict tussen
Rusland en Oekraïne én daar maken we als school ruimte
voor.
#DURF!vragenstellen is immers één van ons vijf
speerpunten. En zelfs als er geen vragen komen, vinden
we het als school zinvol om het onderwerp aan te snijden
in de lagere afdeling.
Want ook stille leerlingen kunnen in hun hoofd al
doemscenario’s gevormd hebben.
Maar, daar blijft het niet bij: onze school wil niet lijdzaam
toekijken én ondersteunt de actie van Nina. Dat is niet
alleen maatschappelijk relevant, maar zo stimuleren we
ook de verbinding en het solidariteitsgevoel.
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WELKE PRODUCTEN WORDEN VERZAMELD OP SCHOOL?
- droge voeding (rijst, bloem, koffie, suiker, voedsel in blik/
bokalen, … )
- maandverbanden, tampons en luiers (voor kinderen &
volwassenen)
- hygiënische producten (shampoo, zeep, tandpasta, …)
Kledij wordt niet verzameld.
WAAR LEVEREN OP SCHOOL?
Op het podium in de polyvalente zaal. Het podium is vrij
toegankelijk.
WANNEER LEVEREN OP SCHOOL?
Elke schooldag tussen 7.30u en 16.30u. Op woensdag tot
12.00u.
Bij grote leveringen: er kan gebruik worden gemaakt van
de parking (Kerkhofstraat 51); bellen aan de slagboom bij
aankomst.

Over de mensen
Overleden
•
•
•
•
•
•
•

De heer Noël Vandenberghe, grootvader van juf Charlotte (3de leerjaar B) en meester Piet (lichamelijke opvoeding) en
overgrootvader van Batiste, Ernest, Leon en Henri Rommens & Mika Laurent (2de leerjaar C)
Mevrouw Yvonne Nachtergaele, moeder van Liliane Notebaert (ere-administraitief medewerker basisschool de Toekomst)
en grootmoeder van juf Barbara (1ste leerjaar A) en overgrootmoeder van Emiel, Marie en Emma
Mevrouw Paula Mosselman, grootmoeder van juf Joke (Jules-klas C)
Mevrouw Liliane Bulte, grootmoeder van juf Joke (Jules-klas C)
De heer Joseph Roobroeck, overgrootvader van Amelie Vercaemst (1ste leerjaar A)
De heer Ronny Reyntjens, broer van mevrouw Corinne (gemachtigde opzichtster basisschool de Toekomst)
De heer Thierry Camelbeke, grootvader van Yliana Caby (Jules-klas B)
Onze blijken van innige deelneming.
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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 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 0478 46 70 18
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
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Vrijdagnamiddag 1 april:

6de leerjaar A en 6de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 19 april:

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

Vrijdagnamiddag 22 april:

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

Dinsdagnamiddag 26 april:

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

Vrijdagnamiddag 29 april:

geen zwemmen

Participatie
Seniorenvereniging D’Oude Peerden schenkt boeken
ter totale waarde van € 1250.
In onze school is lezen leuk, want plezier beleven door te
lezen is het beste startpunt voor alle kinderen.
Leesmotivatie heeft immers een grote positieve invloed op
de leesvaardigheid. Leesplezier staat in De Toekomst dus
centraal.
In de kleuterafdeling werd geïnvesteerd in een verrijkend
aanbod in de boekenhoeken en zet men in op interactief
voorlezen. Door het hanteren van deze methodiek lezen de
leerkrachten niet alleen het themaboek voor, maar gaan de
leerkrachten ook in gesprek met de kleuters over het verhaal
en worden de activiteiten in de hoeken hieraan gelinkt.
Vanaf het eerste leerjaar stimuleren we onze kinderen om vlot
te leren lezen, bouwen we samen een goede woordenschat
op en leren we de kinderen verschillende
leesstrategieën toepassen om teksten goed te begrijpen zodat
ze sterk worden in studerend lezen.

We kiezen voor een diversiteit aan teksten en werken
samen aan diverse uitdagende en actieve leesopdrachten in
ons Leespaleis.
In deze feeërieke ruimte werd de boekencollectie fors
uitgebreid dankzij de financiële gift van € 1250 van
seniorenvereniging D’Oude Peerden (ere-personeelsleden
campus GO! Avelgem).
We kiezen in onze school bewust voor deze aanpak want één
van onze kernwaarden is ‘DURF!uitgedaagd worden’:
uitdagende verdiepingsopdrachten & leesprojecten zoals de
digitale escaperooms prikkelen onze leerlingen om nog een
stapje verder te gaan in hun ontwikkeling.
Op donderdag 17 maart vond de officiële schenking van de
boeken plaats in aanwezigheid van een grote delegatie van
de seniorenvereniging D’Oude Peerden.

We stimuleren interactief leesgedrag bij de kinderen en zien
de leesmotivatie én de leerwinst van onze leerlingen
opvallend toenemen.
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KALENDERMENU
M

D

APRIL 2022

W

D

V

1
Soep van de dag
Chickenwings
Geraspte wortels
Tartaar
Puree

4

5

6

7

8

PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE

11

12

13

14

15

PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE

18

19

20

21

22

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Vol-au-vent
Geraspte wortels
Mayonaise
Frieten

Opgevulde kipfilet
Champignonsaus
Fruit
Gegratineerde
aardappelen

Spaghetti
Bolognaisesaus
Wortelen

Fish fingers
Pompoenpuree

25

26

27

28

29

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Cordon bleu
Champignonsaus
Appelmoes
Aardappelen

Gehaktballetjes
Tomatensaus
Ijsbergsalade
Mayonaise
Frieten

Gelardeerd
varkensgebraad
Roomsaus
Ananas
Puree

Kaashamburger
Champignonsaus
Erwten
Aardappelen

Gebakken visfilet
Broccolipuree

PAASMAANDAG
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AGENDA
Wanneer?

APRIL 2022

Hoe laat?

Vr. 01/04

Wat?
Paashaas op bezoek
Gemeentelijke zwerfvuilactie: vijfde en zesde leerjaren

Di. 19/04

Start van het derde trimester
Luizencontrole door het kriebelteam

:Wo. 20/04

13.30u

Gemeentelijke buitenspeeldag

Do. 21/04

13.00u

In de kijker: schoolreglement afspraak 8, MOS-TIP 8 & huldiging winnaars voetbaltornooi

Za. 23/04

16.30u

Plechtige Communie deelgemeenten en randgemeenten

Zo. 24/04

10.30u

Plechtige Communie centrumgemeente Avelgem

Ma. 25/04

13.00u

Wennamiddag derde kleuterklassen - eerste leerjaren

Di. 26/04

19.30u

Vergadering Oudercomité

Vr. 29/04

15.00u

De school eindigt om 15.00u: zie pagina 9

Za. 30/04

14.00u-17.00u
18.30u

Zo. 01/05

14.00u-17.00u

Ma. 02/05

Open dagen: zie pagina 3
Barbecue: zie pagina 4 en pagina 19
Open dagen: zie pagina 3
Vrijaf: zie pagina 7

Vr. 06/05

15.30u-18.00u

Bloemenverkoop: afhalen van de bloemen in de sportzaal

Za. 07/05

16.00u-19.00u

Kifdsfuif XL en oudercafé: zie pagina 5 en pagina 19
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In de kijker

Schoolreglement: afspraak 8
Orde en netheid in onze school

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

Wij engageren ons voor een propere school (en buurt)
Jawel, wij doen bewust mee aan Operatie Proper
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#DURF!hetverschilmaken

STROOKJES

STROOK 1: INSCHRIJVEN BARBECUE

ZATERDAG 30 APRIL 2022

Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .moeder/vader van ….............................................................. uit (klas) ............................. A / B / C
bestelt hierbij volgende gerechten BARBECUE 30 APRIL vanaf 18u30 in het schoolrestaurant:

Aantal

Bedrag
€ 18 - Barbecue volwassenen
€ 9 - Barbecue kinderen tot en met 12 jaar
€ 18 - Barbecue vegetarisch volwassenen
€ 9 - Barbecue vegetarisch kinderen tot en met 12 jaar

en schrijft de totaalsom over op datum ......... / ......... / 2022

TOTAAL

Gelieve te betalen via overschrijving: Basisschool De Toekomst: BE14 0013 5660 1883
met mededeling: Barbecue + naam van de leerling of sympathisant.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP maandag 25 april

STROOK 2: INSCHRIJVEN KIDSFUIF EN OUDERCAFÉ

ZATERDAG 7 MEI 2022

Ondergetekende, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader van
...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Aantal

uit ������������������������������������������������������������������������������������� schrijft in met:

Inkom

Bedrag

Kleuters

€ 2,50 per kleuter (1 frisdrank en 1 zakje chips inbegrepen)

Kinderen tot en met
zesde leerjaar

€ 2,50 per kind (1 frisdrank en 1 zakje chips inbegrepen)

Volwassenen

GRATIS

TOTAAL
.Ik ben bereid om te helpen van 16.00u tot 18.00u: e-mail: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ik ben bereid om te helpen van 18.00u tot 20.00u: e-mail:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gelieve te betalen met pasmunt in een gesloten omslag aan de leerkracht.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP VRIJDAG 29 APRIL
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Fijne én warme
paasdagen

We wensen jullie allemaal fijne én warme paasdagen.
20

Durf je

tijdens de paasvakantie



uitgedaagd worden?

Durf je tijdens de paasvakantie (digitaal) uitgedaagd te worden
met boeiende herhalingsoefeningen?
Wie oefent er vanaf de 1ste leerjaren op onze digitale leerplatformen?
#DURF!uitgedaagdworden
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Foto van de maand!

Seniorenvereniging D’Oude Peerden schonk € 1250 waarmee we boeken kochten.

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

