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Aankondiging
IN DE MAAND JUNI

Voor nieuwe ouders &
(kandidaat)leerlingen

Wens je een afspraak
voor een rondleiding,
een kennismaking
of een inschrijving?

GELIEVE HET DOCUMENT OP ONZE WEBSITE
(ZIE HOMEPAGINA) IN TE VULLEN.
JE MAG ONS UITERAARD OOK TELEFONISCH OF
VIA MAIL TE CONTACTEREN.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met
je op om een afspraak te maken
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Zeker lezen

SCHOOLREIZEN
Voor de leerlingen uit de eerste, tweede en vierde leerjaren
OM DE KOSTPRIJS VOOR DE OUDERS TE SPREIDEN, WERDEN
DE SCHOOLREIZEN REEDS GEFACTUREERD.
Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de schoolreis
(wegens ziekte, ...): de kostprijs wordt terug gestort.

Ma. 27/06

Ma. 27/06
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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

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 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

ZEKER LEZEN

SPORTDAGEN
Voor alle ouders (kleuterafdeling & lagere afdeling)
Sportdag voor alle kleuters: op ons schooldomein

Zowel de polyvalente zaal, de sportzaal als de vele speelplaatsen
worden omgetoverd tot een heus “sportpaleis”:

Vr. 03/06

Do. 02/06

Do. 02/06

Ma. 27/06

Do. 16/06

Vr. 03/06

•
•
•
•
•
•
•

het springkasteel:hindernissenparcours
het springkasteel: twister
het klim- en klauterparcours
de vele kleuterfietsen
het ballendorp met trampolines
de kleurautootjes
...
Kostprijs per kleuter: € 10 (via factuur juni).
De kleuters eten ‘s middags gewoon op school.

Sportdag eerste leerjaren: De IJsmolenhoeve Ronse: lage touwenpiste, deathride,
muurklimmen, wipe out, mangrove, speleobox, ...
Vertrek: 9.00u - Aankomst: 16.00u | Kostprijs per leerling: € 20 (via factuur juni)
Inbegrepen: schoolbus en alle activiteiten onder leiding van professionele monitoren
De leerlingen brengen een lunchpvkket mee. Alle andere benodigdheden en afspraken/tips:
worden bezorgd door de leerkracht

Sportdag tweede leerjaren: De IJsmolenhoeve Ronse: lage touwenpiste, deathride,
muurklimmen, wipe out, mangrove, speleobox, ...
Vertrek: 9.00u - Aankomst: 16.00u | Kostprijs per leerling: € 20 (via factuur juni)
Inbegrepen: schoolbus en alle activiteiten onder leiding van professionele monitoren
De leerlingen brengen een lunchpakket mee. Alle andere benodigdheden en afspraken/tips:
worden bezorgd door de leerkracht

Sportdag derde leerjaren: The Outsider Oudenaarde: muurklimmen, stand up
paddling (met roeispaan & zwemvest) op het Donkmeer, ...

Vertrek: 9.00u - Aankomst: 16.00u | Kostprijs per leerling: € 25 (via factuur juni)
Inbegrepen: schoolbus en alle activiteiten onder leiding van professionele monitoren
De leerlingen brengen een lunchpakket mee. Alle andere benodigdheden en afspraken/tips:
worden bezorgd door de leerkracht

Sportdag vierde leerjaren: The Outsider Oudenaarde: muurklimmen, stand up
paddling (met roeispaan & zwemvest) op het Donkmeer, ...
Vertrek: 9.00u - Aankomst: 16.00u | Kostprijs per leerling: € 25 (via factuur juni)
Inbegrepen: schoolbus en alle activiteiten onder leiding van professionele monitoren
De leerlingen brengen een lunchpakket mee. Alle andere benodigdheden en afspraken/tips:
worden bezorgd door de leerkracht

Sportdag vijfde leerjaren: De Gavers Harelbeke: kajak (duo), muurklimmen,
hoogtouwenparcours, mountainbiketocht, speleo, ...
Vertrek: 9.00u - Aankomst: 16.00u | Kostprijs: € 20 (via factuur juni)
Inbegrepen: schoolbus en alle activiteiten onder leiding van professionele monitoren
De leerlingen brengen een lunchpakket mee. Alle andere benodigdheden en afspraken/tips:
worden bezorgd door de leerkracht
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ZEKER LEZEN

PROCLAMATIE LEERLINGEN 6DE LEERJAREN
Voor alle ouders en broer(s)/zus(sen) van de leerlingen uit de zesde leerjaren
NOTEER ALVAST DE DATUM EN HET TIJDSTIP.
VERDERE INFO VOLGT.

We organiseren een warme, fijne én veilige proclamatie.

Dinsdag 28
juni

De ouders en broer(s)/zus(sen) van de gevierde leerlingen
ontvangen binnenkort de uitnodiging.

Zesde leerjaren

Begin: 20.30u
Locatie: polyalente zaal van de school

HET PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•
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Spectaculaire optredens van de leerlingen (met een professionele klank- en lichtshow)
Toespraak van de directeur
Officiële proclamatie (diploma-uitreiking) door een delegatie van het College van Burgemeester & Schepenen
Live-muziek met de schoolband van het GO! atheneum Avelgem
Receptie
...

ZEKER LEZEN

Einde schooljaar

SCHOOLREGLEMENT

De laatste schooldag

GELDT STEEDS EN

HET SCHOOLJAAR EINDIGT IN BASISSCHOOL DE TOEKOMST
OP DONDERDAG 30 JUNI 2022 OM 11.40U:

•
•
•

OVERAL

de schoolbussen vertrekken omstreeks 11.45u
er is toezicht voorzien op de speelplaats tot en met 12.40u
de voor– en naschoolse opvang OKEE is open tot en met 18.30u:
alle afspraken (zie deze pagina en zie STROOK 1 op pagina 15)

Het schoolreglement geldt ook
tijdens alle uitstappen en schoolreizen: “Elektronische toestellen (GSM,
elektronische spellen, walkman,
CD-speler, MP3-speler, kortom dure
spullen, …) en verzamelobjecten en/
of rages (kaarten, stickers, spinners,
…) laten we thuis, dan kan er niets
ergs mee gebeuren”.

OPVANG OKEE OPEN OP
DONDERDAGNAMIDDAG 30 JUNI
Het schooljaar eindigt op donderdagmiddag 30 juni om 11.40u.
‘s Namiddags staat de pedagogische klassenraad met de leerkrachten
gepland.
De voor– en naschoolse opvang OKEE is open tot en met 18.30u.
De werkwijze zoals op een gewone ’woensdagnamiddag’ (warm middagmaal in het schoolrestaurant verplicht) en de kostprijs blijven ongewijzigd.
Inschrijven voor de voor– en naschoolse opvang OKEE op woensdag
namiddag 30 juni is wenselijk: zie STROOK 1 (pagina 15).

Wijzigen van keuze levensbeschouwing
De ouders van de leerlingen uit de lagere afdeling kunnen
de keuze van levensbeschouwing (erkende godsdiensten
en
niet-confessionele zedenleer) wijzigen.
De ouders die van deze mogelijkheid gebruik wensen te
maken, vragen op het secretariaat van de school een nieuw
keuzeformulier aan en bezorgen het vóór 30 juni van het
lopende schooljaar op het secretariaat van de school.

De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het
volgende schooljaar.
De administratieve medewerkers op het secretariaat zijn
elke schooldag bereikbaar tussen 8.00u en 17.00u (op
woensdag tot en met 12.30u):
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be
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ZEKER LEZEN

Eindexamens in de vijfde en zesde leerjaren
We wensen onze leerlingen heel veel succes
HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR IS
WELISWAAR IN ZICHT, MAAR VOOR
DE LEERLINGEN VAN DE VIJFDE EN
ZESDE LEERJAREN STAAT ER NOG EEN
BELANGRIJKE PERIODE TE WACHTEN.

Uiteraard begeleiden wij onze leerlingen
hier zo goed mogelijk bij. Zo geven we bijvoorbeeld herhalingsoefeningen, krijgen
ze een toetsenrooster, nuttige tips hoe ze
voor dit alles kunnen studeren, enz.

Vooraleer ze de zomervakantie induiken,
krijgen ze immers de eindexamens te
verwerken. Deze eindexamens kunnen
we vergelijken met de “examens” die in
de meeste middelbare scholen gegeven
worden.

Ten slotte krijgen de leerlingen een
studeerwijzer zodat de voorbereiding van
de toetsen zo vlot mogelijk kan verlopen,
want naast de herhalingsoefeningen in
de klas zal er thuis ook nog gestudeerd
moeten worden: herhalingsoefeningen
maken, opfrissen wat een tijd geleden al
geleerd werd, maar “er niet meer zo goed
in zit...”

We denken in onze school dus niet alleen
aan de toekomst van onze leerlingen
door ze kennis en de vaardigheden te
leren, en door een opvoeding te geven
waardoor ze zich leren verantwoordelijk
te gedragen en samenleven met anderen,
maar we houden ook al rekening met wat
ze het volgende jaar of het jaar daarna
zullen meemaken in het middelbaar
onderwijs.

DE TOEKOMSTSHOW
2022: DATA OM TE
NOTEREN (ONDER VOORBEHOUD VAN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN)
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•

Dinsdag 22 november om 13.45u:

•

Donderdag 24 november om 13.45u:

•

Vrijdag 25 november om 13.45u:

voor grootouders en ouders
voor grootouders en ouders
voor ouders

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.

Daarvoor gebruiken we in onze school
toetsen die logisch verbonden zijn met
de methode van onderwijzen op onze
school.
Op het einde van het zesde leerjaar doen
we bovendien nog een speciale test door
onze leerlingen de OVSG-toetsen te laten
maken, dat zijn toetsen die niet door
onze leerkrachten zijn opgesteld, maar
door het Onderwijssecretariaat Voor het
Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs,
waardoor dan duidelijk kan bewezen
worden dat de leerlingen op het einde
van de basisschool wel degelijk de eindtermen bereikt hebben.

ZEKER LEZEN

Oudercontactavond juni
Op dinsdag 28 juni in het schoolrestaurant
VOOR ALLE OUDERS (KLEUTERAFDELING & LAGERE AFDELING).

NIEUW: DIGITAAL INSCHRIJVEN.
DE LINK OM IN TE SCHRIJVEN VOLGT EERSTDAAGS VIA E-MAIL.

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, 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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ZEKER LEZEN

BELANGRIJKE DATA
SCHOOLJAAR 2022-2023:
•

Plechtige Communie:
Zaterdag 22 april 2023 om 16.30u (deelgemeenten Groot-Avelgem en randgemeenten)

•

Plechtige Communie:
Zondag 23 april 2023 om 11.00u (centrumgemeente Avelgem)

•

Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd:
Zondag 28 mei 2023 (het tijdstip volgt later)

•

Eerste Communie:
Zondag 4 juni 2023 om 11.00u

Over de mensen
Overleden
•
•

Mejuffrouw Zaza Bauwens, dochter van de heer Stefaan Bauwens
(Ingenieur infrastructuur Scholengroep Vlaamse Ardennen)
Victoria Van Leynseele, zusje van James (5de leerjaar A)
Onze blijken van innige deelneming

Goed-nieuws-rubriek
Meissam
29-03-2022

Dochtertje van
Malika Shama en Sami Kdhiri
Zusje van Sened (3de leerjaar A)
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Yara

25-04-2022
Dochtertje van
Elien Camelbeke en Dieter Caby
Zusje van Yliana (Jules-klas B)



Weetjes van de school
HET SCHOOLSECRETARIAAT • T 056 65 01 40 • T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be • www.bsdetoekomst.be

VERGEET-ME-NIET
De administratieve medewerkers zijn bereikbaar:
alle schooldagen van 8u tot 17u;
op woensdag tot 12u30
Vóór 8u en na 17u & tijdens de schoolvakanties
kunt u een boodschap inspreken op het
antwoordapparaat of een e-mail sturen.
DE ZORGCOORDINATOR
Juf Annelies is rechtstreeks bereikbaar
T 0478 69 67 78 of T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

HET ZORGTEAM
De leden van het zorgteam zijn rechtstreeks bereikbaar:
Juf Inneke T 056 65 01 48 - zorgkleuter@bsdetoekomst.be
Juf Julie T 056 65 01 48 - zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be
Juf Corry T 056 65 01 48 - zorglager@bsdetoekomst.be
DE GEVOELENSBUS VOOR LEERLINGEN
rode brievenbus aan de sportzaal

DE BUSBEGELEIDSTERS
De busbegeleidsters zijn tijdens hun werkuren
rechtstreeks bereikbaar:
Tania Verspaille T 0478 42 20 61
(en buschauffeur Yvan Dutranoit )
Dorine D’Haene T 0478 46 05 66
(en buschauffeur Nico Wylin)
Daphne Verbeke T 0478 46 30 85
(en buschauffeur Saskia Van Lancker)
U kunt ook altijd een boodschap inspreken op
het antwoordapparaat
DE OPVANG OKEE
T 0479 82 86 67
opvang@bsdetoekomst.be
HET KINDERDAGVERBLIJF
T 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
Vrijdagnamiddag 3 juni

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

Dinsdagnamiddag 7 juni

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

Vrijdagnamiddag 10 juni

6de leerjaar A en 6de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 14 juni

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

Vrijdagnamiddag 17 juni

Geen zwemmen omdat het zwembad gesloten is.

Dinsdagnamiddag 21 juni

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

Vrijdagnamiddag 24 juni

Geen zwemmen wegens repetitie proclamatie zesde leerjaren

Dinsdagnamiddag 28 juni

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

W

D

V

1

2

3

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kippenmedaillon
Champignonsaus
Groentemix
Aardappelen

Braadworst
Jagersaus
Selder in
bechamelsaus
Aardappelen

Kippennuggets
Geraspte wortels
Puree

7

8

9

10

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Vol au vent
Champignons
Komkommersalade
Frieten

Gehaktballen
Currysaus
Salade
Puree

Hamburgers
Jagerssaus
Prinsessenboontjes
Natuuraardappelen

Lasagne
Stokbrood

13

14

15

16

17

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Cordon bleu
Champignonsaus
Appelmoes
Natuuraardappelen

Gehaktballen
Tomatensaus
Ijsbergsalade
Frieten

Kotelet
Groentenpuree

Hamburgers
Bloemkool
Bechamelsaus
Aardappelen

Gepaneerde visplankjes: Alaska pollak
Pastinaakpuree

20

21

22

23

24

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Gemengde burger
Jagerssaus
Verse groentemix
Natuuraardappelen

Kippengyros
Champignons
Tomaat
Paprika
Frieten

Witte worst
Erwten
Puree

Braadworst Witte
Bonen
Tomatensaus
Natuuraardappelen

Gebakken visfilet
Salade
Mayonaise
Puree

27

28

29

30

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kalkoenrollade
Vleesjus
Erwten en wortelen
Aardappelen

Kippenfilet
Champignonssaus
Perziken
Frieten

Gehaktschotel
Bloemkool
Bechamelsaus
Puree

6
VRIJAF
(PINKSTERMAANDAG)
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D

JUNI 2022

DE SCHOOL
STOPT OM
11.40U
(zie pagina 7)

AGENDA

JUNI 2022

Wanneer?

Hoe laat?

Do. 02/06

09.00u-16.00u

Sportdag 1ste en 2de leerjaren: zie pagina 5

Vr. 03/06

09.00u-16.00u

Sportdag 5de leerjaren: zie pagina 5

09.00u-16.00u

Sportdag alle kleuterklassen: zie pagina 5

Zo. 05/06

10.00u

Wat?

Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd in gemeenschapscentrum Spikkerelle
Ontvangst vanaf 9.30u
Alle info: info@ovm-avelgem.be of secretariaat@ovm-avelgem.be
Vrijaf

Ma. 06/06
Di. 07/06

13.00u

Naar het dierenasiel in Roeselare (opbrengst carwash): leerlingen 6de leerjaren
(Rooms-Katholieke Godsdienst)

Do. 09/06

13.00u

Huldiging sportiefste leerlingen, sportiefste klas en fair-playgroep door de schepen van
sport en het diensthoofd gemeentelijke sportdienst
Alle leerlingen geven hun fluojas (gewassen en in goede staat) terug aan de leerkracht;
de leerlingen krijgen de jas terug op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

Vr. 10/06
Do. 16/06

09.00u-16.00u

Laatste dag om in te schrijven voor de oudercontactavond op dinsdag 28 juni

Di. 21/06
Wo. 22/06

12.00u-14.30u

Repetitie 1: proclamatie 6de leerjaren
Leerlingen brengen hun luchpakket mee.
Interne diploma-uitreiking en kinderreceptie: 3de kleuterklassen. De diploma-uitreiking
en de kinderreceptie zijn enkel bedoeld voor de kleuters, maar voor de ouders zorgen we
voor talrijke foto’s.

Do. 23/06
Vr. 24/06

Sportdag 4de leerjaren: zie pagina 5

13.00u-14.40u

Repetitie 2: proclamatie 6de leerjaren
Sportdag 3de leerjaren: zie pagina 5

Ma. 27/06

Schoolreis 1ste, 2de en 4de leerjaren: zie pagina 4
namiddag

Di. 28/06

Fietstocht: 5de leerjaren
Info wordt bezorgd door de leerkrachten

13.00u-14.40u

Repetitie 3: proclamatie 6de leerjaren

13.00u-14.40u

Repetitie 4: proclamatie 6de leerjaren

16.30u-20.00u

Oudercontactavond: zie pagina 9
NIEUW: digitaal inschrijven. De link wordt bezorgd via e-mail aan de ouders.

20.30u

Proclamatie zesde leerjaren: zie pagina 6

Wo. 29/06

08.00u

Ontbijt op school: zesde leejraren

Do. 30/06

11.40u

Einde schooljaar: zie pagina 7
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In de kijker

Schoolreglement: afspraak 10
In de kijker-titel
•

We hebben orde in de lessenaar, in de boekentassen en in de kasten. Rondslingerende zaken bergen we
(op- de
op. nam apelis eatum sera ne venimin.
Body
emjuiste
andi plaats)
de esequae
corupta tiscill igeniento dolorecum reped qui volorem idunt dolupta tendani reniet molentis alit optaerfero que eos eumplatur de
si quas
imusdaecatur
core afval
lis entibus,
numquodit aborem
audignieniet accume volecta temped miliqui
•quidunt
We houden
speelplaats
net: weam
gooien
in de vuilnisbakken
of in dedis
PMD-containers.
anducilla por sequi que esto evenime nullit apernam volorep erecus aniat unt veliqua ectione mporrunt ulpa conecus que nus
• We spelen enkel op het gras (schoolrestaurant) of onder de boom (kantoor van de directeur) als het ‘touw’ open is.

•

Op de speelplaats plaatsen we onze boekentassen ordelijk in de voorziene boekentasstroken.

•

De speeltijd wordt een leuke tijd van ontspanning. We dragen zorg voor de speelgoedkoffers..

Milieuzorg op school (mos): tip 10
We proberen om te voet, per fiets of met de schoolbus naar school te komen.

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

STROOK 1: VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG OKEE
DONDERDAGNAMIDDAG 30 JUNI
Ondergetekende,����������������������������������������������������������������������������� schrijft in voor de opvang OKEE op donderdagnamiddag 30 juni:
Naam van de leerling

Klas

(*): 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 20 JUNI OF INSCHRIJVEN VIA OPVANG@BSDETOEKOMST.BE
OF VIA T 0479 82 86 67

STROOK 2: OP EEN SPEELSE MANIER BLIJVEN OEFENEN
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader
van . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ uit �������������������������������������������������������������������������������������
bestelt hierbij de vakantiekalender én de zomerbingel-app (totale kostprijs € 12)
Aantal: € 12 per pakket
Van derde kleuterklas naar eerste leerjaar
Van eerste leerjaar naar tweede leerjaar
Van tweede leerjaar naar derde leerjaar
Van derde leerjaar naar vierde leerjaar
Van vierde leerjaar naar vijfde leerjaar
Van vijfde naar zesde leerjaar
Einde zesde leerjaar
DEZE KOSTPRIJS WORDT GEFACTUREERD VIA DE FACTUUR EIND JUNI
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP DINSDAG 7 JUNI
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Foto van de maand!

Wat was Maurice (Jules-klas A) reuzefier om zijn kalfje te tonen aan alle vrienden & vriendinnen.

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

