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Wie deze schoolkrant info ook maandelijks via
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Schrijf in via de website en elke woensdag vind
je onze nieuwsbrief terug in jullie mailbox.
VOLG ONS OOK OP:

www.bsdetoekomst.be

ACTIVITEITEN



Aankondiging

Tijdens de zomervakantie

ZOMERVAKANTIE

Onze school is open tijdens de zomervakantie
De School is open tot en met vrijdag 8 juli en vanaf dinsdag 16 augustus 2022.
Telkens van 8.00u tot 12.00u en van 12.30u tot 17.00u
(op woensdag tot 12.30u) of na afspraak.

Raadplegen klassenlijsten

TIJDENS DE OUDERCONTACTAVOND

De klassenlijsten voor het nieuwe schooljaar kunnen geraadpleegd worden tijdens
de oudercontactavond op dinsdag 28 juni.
OM DE KLASSEN SAMEN TE STELLEN, DOEN WE ONS
UITERSTE BEST OM REKENING TE HOUDEN MET DE VOLGENDE
FACTOREN:

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 klassenlijsten kunnen geraadpleegd worden tijdens de
oudercontactavond.

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

Mogen we jullie vragen om met volgende afspraken rekening
te houden:
• er zijn geen wijzigingen meer mogelijk
• omwille van de privacy mogen we de klassenlijsten niet
publiceren op onze website en/of via sociale media
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Afscheid van 48 leerlingen

DONDERDAG, 30 JUNI 2022

Veel succes in de toekomst en altijd welkom
Hun carrière in Basisschool ‘De Toekomst’ zit er helemaal op.
Met een stevige basis en een gezonde portie nieuwsgierigheid zijn ze klaar voor de ‘grote school’.

Onthaalvoormiddag

ZATERDAG, 27 AUGUSTUS 2022

Alle nieuwe leerlingen & hun ouders zijn hartelijk welkom

De onthaalvoormiddag start stipt
om 10.00u in de polyvalente zaal.
We zorgen in de maand augustus
nog voor een uitnodiging.
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Je bent welkom

TOT EN MET 8 JULI EN VANAF 16 AUGUSTUS

Wens je tijdens de zomervakantie
een afspraak voor een rondleiding,
een kennismaking of een inschrijving?
De school is open tot en met vrijdag 8 juli
en vanaf dinsdag 16 augustus.
Elke werkdag van 8.00u tot 12.00u
en van 12.30u tot 17.00u.
op woensdag tot 12.30u. Of na afspraak.

Vul het formulier op de website in
+ je mag ons ook steeds telefonisch
of via mail contacteren

Je bent welkom in De Toekomst.
Jazeker, de toekomst … het begint hier.
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Over de mensen
Goed-nieuws-rubriek

Amelie

18-06-2022
Dochtertje van Lien en Benjamin
Ronsse – Dewaele
Zusje van Devon, Damon,
Amber en Finn †

ONDERWIJSCHEQUES GEMEENTE ZWEVEGEM
Een gevulde boekentas kost geld. Het lokaal bestuur Zwevegem wil met
onderwijscheques tussenkomen in verplichte schooluitgaven.
Heb je vragen of heb je hulp nodig?
Contacteer brugfiguur Veerle Gevaert: T 0474 91 96 64 | veerle.gevaert@zwevegem.be
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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 leerlingen
kenmerken tellen mee:
• de thuistaal van de leerlingen
• het hoogste opleidingsniveau van
de moeder
• het ontvangen van een schooltoelage

Op basis van die twee tellingen krijgen
wij in Basisschool ‘De Toekomst’ voor het
schooljaar 2022-2023 voldoende lestijden
om in te richten:
• ZEVEN KLEUTERKLASSEN
• TWAALF LAGERE KLASSEN

Dat wil dus zeggen dat alle leerlingen
in alle scholen op de eerste schooldag
van februari 2022 werden geteld.

DE KLEUTERAFDELING: VOLGEND SCHOOLJAAR
In de kleuterafdeling krijgen we van het Departement Onderwijs voldoende lestijden
om zeven kleuterklassen in te richten. Er worden ook lestijden ingericht om extra
ondersteuning aan te bieden.

•
•
•

Jules-klas A, B & C: kleuters en peuters geboren in het jaar 2019 en 2020
tweede kleuterklas A & B: kleuters geboren in het jaar 2018
derde kleuterklas A & B: kleuters geboren in het jaar 2017

DE LAGERE AFDELING: VOLGEND SCHOOLJAAR
In de lagere afdeling krijgen we van het Departement Onderwijs voldoende lestijden om twaalf klassen in te richten.
Er worden ook lestijden ingericht om extra ondersteuning aan te bieden.

•
•
•
•
•
•

eerste leerjaar A & B
tweede leerjaar A & B
derde leerjaar A & B
vierde leerjaar A & B
vijfde leerjaar A & B
zesde leerjaar A & B
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ZEKER LEZEN

Benodigdheden voor de leerlingen
De benodigdhedenlijsten zijn klaar
ALLE LEERLINGEN UIT DE LAGERE AFDELING
KREGEN OF KRIJGEN ‘DE BENODIGDHEDENLIJST’
VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR.
Deze benodigdheden dienen door de ouders te worden
aangekocht.
Op de lijst staan ook de benodigdheden voor lichamelijke
opvoeding en levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/
zedenleer) vermeld.
‘De benodigdhedenlijsten’ kan je krijgen:
• bij de klasleerkracht
• op het secretariaat
via e-mail info@bsdetoekomst.be
De benodigdhedenlijsten kunnen ook geraadpleegd worden
op de website van de school: www.bsDeToekomst.be
(zie onderdeel Praktisch: nodige schoolspullen).

VAKANTIEKALENDER OM TE OEFENEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Ga mee op avontuur met de Vakantiekalender en de Zomerbingel-app tijdens de zomervakantie.
Op een spelende manier leren en oefenen je kinderen. Zo kunnen ze zich perfect voorbereiden op het volgende schooljaar.
Het vakantieaanbod is beschikbaar voor de oudste kleuters tot en met de leerlingen die naar het eerste middelbaar gaan.
Elke vakantiedag wordt oefenen een echt plezier.
Bestellen kan enkel nog via www.vakantieaanbod.vanin.be
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ZEKER LEZEN

FACTUREN VAN
DE MAAND JUNI
De administratieve medewerkers
van de school zullen begin juli zo
spoedig mogelijk de facturen van
van de maand juni maken.
Deze facturen zullen bezorgd
worden aan de ouders via mail.

Schoolkrant INFO
VAKANTIE-EDITIE
Op dinsdag 16 augustus verschijnt de Schoolkrant
INFO VAKANTIE-EDITIE
DEZE EDITIE VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL:
• op de website van de school
• via mail naar alle gezinnen
Wie een papieren versie wenst, is welkom op het secretariaat
vanaf dinsdag 16 augustus.

LAATSTE SCHOOLDAG:
DONDERDAG 30 JUNI 2022
VOORMIDDAG

Op donderdagvoormiddag 30 juni wordt het schooljaar feestelijk én op
een warme manier afgesloten.

NAMIDDAG

De voor- en naschoolse opvang OKEE zal open zijn vanaf 11.40u tot en met
18.30u. De leerlingen die gebruik maken van de opvang krijgen een warme
maaltijd aangeboden.
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Gemeentelijk nieuws

Vakantieaanbod 2022
Speelpleinwerking en
thematische kampweekjes

Sport & spel
INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
Sportdienst Avelgem | Sportcentrum Ter Muncken
Doorniksesteenweg 226, Avelgem
T 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
www.avelgem.be/webshop
www.avelgem.be/vakantieaanbod

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
Dienst Jeugd en Cultuur | Gemeenschapscentrum
Spikkerelle | Scheldelaan 6, Avelgem
T 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
www.avelgem.be/webshop
www.avelgem.be/vakantieaanbod

YOUNG DANCE4FRIENDS
Wanneer:
• maandagavond vanaf 12 september:
BREAKDANCE vanaf 8 jaar
• woensdagnamiddag vanaf 14 september:
KINDER- EN JONGERENDANSEN (jazz, hip hop, clipdance enz.)
met Anneleen, Kevin, Nikki & Marthe
• 13.30u: kiddies (2de kleuter)
• 14.15u: kiddies (3de kleuter)
• 15.00u: kids 1 (1ste en 2de leerjaar)
• 16.00u: tweens (3de en 4de leerjaar)
• 17.00u: teens (5de en 6de leerjaar)
Plaats: zaal Regency Avelgem, Leopoldstraat 7
Kostprijs:
• Prijs : € 70 voor 12 lessen, verzekering inbegrepen.
• Prijs: € 60 voor de kiddies
Wie inschrijft en betaalt vóór 15 juli krijgt € 10 vroegboekkorting.
Inschrijven en informatie:
info@dance4friends.be en www.dance4friends.be en T 0470 85 07 50

IN HET GEMEENTELIJK ZWEMBAD
Zwemshorts met broekzakken worden in het Avelgems zwembad niet toegelaten.
Aansluitende zwemshorts kunnen wel.
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GEMEENTELIJKNIEUWS

KUNSTONDERWIJS IN AVELGEM:
CONSERVATORIUM
Wil je graag een instrument bespelen, met woorden spelen, voordragen
of toneel spelen?
• Instrumenten: accordeon, altsaxofoon, bugel, cello, cornet, dwarsfluit,
gitaar, hoorn, klarinet, piano, slagwerk, sopraansaxofoon, trombone,
trompet, tuba en viool.
• Aanbod muziek: Opmaatjes (6- en 7-jarigen): de kinderen leren
spelenderwijs de taal van de muziek verkennen: toonhoogte, ritme,
tempo, maat, dynamiek, frasering, klankkleur... . In de loop van het
tweede jaar leren de kinderen naast drie basisritmes ook al de noten op
de toonladder kennen ter voorbereiding van de tweede graad.
• Aanbod muziek: Muziek+: wie een vroege start wil nemen, kan al
instrumentlessen volgen vanaf 7 jaar met Muziek+.
• Aanbod woord: Plankgastjes (6- en 7-jarigen): in dit wervelend atelier
zetten de jongste artiesten hun eerste stappen op het podium. Op een
speelse manier rollen ze binnen in de wereld van het spreken en het
spelen. Ze gaan op zoek naar manieren om hun fantasie, gevoelens en
leefwereld te uiten met hun stem en met hun lichaam.
• Aanbod woord: Woordatelier (vanaf 8 jaar): elke week neem je een diepe
duik in de wereld van het woord. Je ontdekt welke buitelingen je stem
kan maken en babbelt je tong in een knoop. Je leert spelenderwijs hoe
je het podium bestormt met je eigen verhaaltjes, een rap, een tof gedicht
of een spannend toneelstuk.
Online inschrijven kan via:
www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk
Informatie en inschrijven:
Kasteelstraat 5, 8580 Avelgem | 056 65 30 67 |
kunstonderwijs@avelgem.be | www.avelgem.be/kunstonderwijs

KUNSTONDERWIJS IN AVELGEM: GAVKA
(GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR VISUELE KUNSTEN AVELGEM)
Wil je graag tekenen, schilderen of werken met vormen en kleuren?
• Voor jongeren vanaf 6 jaar: beeldatelier: 2 lesuren per week
• Voor leerlingen 4de, 5de en 6de leerjaar: audiovisueel atelier.
Met behulp van verschillende media en technieken (fototoestel, iPad,
animatiefilmpjes...) leer je eigen audiovisuele presentaties creëren:
2 lesuren per week
Online inschrijven kan via:
www.mijnacademie.be/academiekortrijk
Informatie en inschrijven:
Kasteelstraat 5, 8580 Avelgem | 056 65 30 67 |
kunstonderwijs@avelgem.be | www.avelgem.be/kunstonderwijs
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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 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 BUSBEGELEID(ST)ERS
De busbegeleiders 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 | T 056 64 48 50
zonnetjeavelgem@infano.be
HET OUDERCOMITE
rode brievenbus in de inkomhal van
de polyvalente zaal
ouders.detoekomst@gmail.com

HET CLB TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie is het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) anders
georganiseerd dan tijdens het schooljaar.

•
•

Van 1 tot en met 6 juli en vanaf 26 augustus zijn onze CLB-medewerkers
bereikbaar in het CLB te Ronse: T 055 21 30 78.
Van 7 tot en met 14 juli & van 16 tot en met 25 augustus is er op de hoofdzetel
te Oudenaarde permanentie voorzien: T 055 33 74 70.

De permanenties worden verzekerd tijdens de kantooruren:van 8.30 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Dit betekent dat er tijdens de permanentieperiode steeds een CLB-medewerker beschikbaar is voor je vragen. Mogelijks zal deze
medewerker geen deel uitmaken van onze school.
De permanentiemedewerker zal ernaar streven u zo goed mogelijk verder te helpen.

•
•
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Het CLB is volledig gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus.
Bij nood aan een gesprek kan je buiten de openingsdagen en kantooruren gratis
en anoniem terecht op het nummer van teleonthaal 106 en dit 7 dagen op 7
(dag en nacht).

CLBCH@T
Tijdens de eerste week van juli
en de laatste week van
augustus kunnen leerlingen
en ouders terecht bij
CLBch@t.



Snelnieuws
1

Onze leerlingen uit de 6de leerjaren hebben het hart op de juiste plaats. DURF HET VERSCHIL MAKEN met
onderwijs van nu voor kinderen van nu én DURF VERDER KIJKEN met grote ogen en oprechte belangstelling naar
alles en iedereen op deze aardbol zijn twee speerpunten van de school die de leerlingen met grote
onderscheiding beheersen.
Onder leiding van mevrouw Mieke Vanhouteghem, leerkracht Katholieke Godsdienst, organiseerden ze een
carwash op de parking van de school.
De opbrengst schonken de leerlingen aan twee goede doelen: het dierenasiel van Roeselare en de stichting Kom
op tegen Kanker.

Wist je dat leerkrachten van het Conservatorium op bezoek kwamen om onze leerlingen warm te maken voor
muziek, toneel, ... ?

3

2

Vond je de foto’s van de proclamatie 3de
kleuterklassen terug op onze Facebookpagina?
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SNELNIEUWS

4

Tien jaar na het overlijden van Justine kregen alle
schoolomgevingen potloodpalen om er
automobilisten attent op te maken dat er een school
in de buurt is.
Het was op 31 mei dag op dag 10 jaar geleden dat
Justine Vandemeulebroucke omkwam in het verkeer.
Justine (12) was tien jaar geleden op weg naar de
Sint-Jan Berchmansmiddenschool met twee
vriendinnetjes, toen ze op het kruispunt van de
Oudenaardsesteenweg en de Ruggestraat gegrepen
werd door een vrachtwagen.
De potloodpalen zijn er onder meer gekomen dankzij
financiële steun van een fonds dat in haar
nagedachtenis werd opgericht en dankzij het
gemeentebestuur.

Dit schooljaar zette onze school zich in om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Onze school maakte deel uit van
de actiegroep Mooimakers. Mooimakers ijvert voor een maatschappij waar zwerfvuil en sluikstorten
onaanvaardbaar zijn.
Onze school DURFT het verschil maken. Onze school DURFT verder kijken. Leren buiten de klasmuren en oprechte
interesse tonen in alles en iedereen in deze wereld behoren tot de speerpunten van onze GO!-school.
Onze school werd beloond voor alle acties: € 850.
Met deze opbrengst willen wij verder werken aan een groenere speelplaats en een milieuvriendelijkere mentaliteit
creëren: de twee volgende schooljaren wordt onze kleuterspeelplaats ‘aangepakt’.
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SNELNIEUWS

6

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.
Daarom wordt een basisschool regelmatig “doorgelicht”, zeg maar gecontroleerd, en moet ze dat kunnen
bewijzen aan de inspecteurs.
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.

7

Op dinsdag 21 juni werden onze vrijwilligers (leesouders & leden kriebelteam) in de bloemetjes gezet.
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SNELNIEUWS

8

Dagelijks meten we de luchtkwaliteit in klaslokalen,
kantoren en gemeenschappelijke ruimtes.

Wat ‘n sportdag: onze kleuters beleefden tonnen sportplezier.
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9

Participatie
Het bruisend Oudercomité van onze school
ONS BRUISEND OUDERCOMITÉ HEEFT ALS HOOFDDOEL ‘DE BRUG’ TUSSEN DE LEERLINGEN, DE OUDERS ÉN DE SCHOOL
NOG STEVIGER TE MAKEN. HET OUDERCOMITÉ ORGANISEERT OOK ENKELE ACTIVITEITEN OF HELPT EEN HANDJE,
WAAR NODIG:

•
•
•
•
•

controle fluojassen
animatie eerste schooldag
kinderanimatie tijdens het OLGA-etentje
dag van het schoolteam
schilderen speelplaatstekeningen

•
•
•
•

kidsfuif
bloemenverkoop
visspel tijdens de open dagen
vier korte vergaderingen

Dank aan ...
In Basisschool ‘De Toekomst’ kunnen we gelukkig dagelijks rekenen op de medewerking van talrijke vrijwilligers en
sympathisanten: leesouders, opvangmama’s, medewerkers van het kriebelteam, gemachtigde opzichters, leden van de Raad
van Bestuur, Schoolraad, Oudercomité en Vriendenkring OLGA, handige klussers die allerlei karweitjes en herstellingen
opknappen, begeleiders tijdens uitstappen en activiteiten, schenkers van waardevol speelgoed of knutselmateriaal, ...
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AGENDA

SCHOOLJAAR
2022-2023

De Toekomstshow 2022
•
•
•
•

maandag 21 november 2022 om 13.45u: De Toekomstshow 2022 voor grootouders & ouders
dinsdag 22 november 2022 om 13.45u: De Toekomstshow 2022 voor grootouders & ouders
donderdag 24 november 2022 om 13.45u: De Toekomstshow 2022 voor grootouders & ouders
vrijdag 25 november 2022 om 13.45u: De Toekomstshow 2022 voor ouders (enkel voor ouders)

Tijdens deze feestelijkheden treden alle leerlingen van de school (vanaf de Jules-klassen tot en met de zesde leerjaren)
op in onze polyvalente zaal.

Vakantieperiodes 2022-2023
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogische kindvrije studiedag 1: woensdag 28 september 2022
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Facultatieve vakantiedag 1: maandag 28 november 2022
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Pedagogische kindvrije studiedag 2: woensdag 18 januari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Pedagogische kindvrije studiedag 3: woensdag 8 maart 2023
Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023
Feest van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaartweekend: van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei 2023
Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023
Facultatieve vakantiedag 2: maandag 5 juni 2023
Laatste schooldag: vrijdag 30 juni 2023 om 11.40u

De deuren van de opvang OKEE zijn open (van 6.45u tot en met 18.30u) tijdens de drie pedagogische studiedagen en op
vrijdagnamiddag 30 juni 2023.
Tijdens alle andere vakantiedagen is de opvang OKEE gesloten.

Nog enkele data voor volgend schooljaar
•
•
•
•
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Plechtige Communie deelgemeenten Groot-Avelgem en randgemeenten: zaterdag 22 april 2023 om 16.30u
Plechtige Communie centrumgemeente Avelgem: zondag 23 april 2023 om 11.00u
Eerste Communie: zondag 4 juni 2023 om 11.00u
Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd: zondagvoormiddag 28 mei 2023 (het tijdstip volgt later)



Buiten categorie
Onze school blijft innoveren:
4 spectaculaire investeringen tijdens
de zomervakantie

1. Bouwen van een zeer grote luifel op de speelplaats 6de leerjaren.
2. Schilderwerken in de kleuterafdeling.
3. Structurele gevelrenovatie gebouw lagere afdeling.
4. Verhuiswerkzaamheden in de kleuterafdeling:
A) Alle jules-klassen, de slaapklas en de opvang okee worden
gecentraliseerd in 1 kleutergebouw.
B) De tweede en derde kleuterklassen worden gecentraliseerd
in 1 kleutergebouw.
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Foto van de maand!

Jawel, nog een investering: in het tweede leerjaar A, B en C hangt er sinds vorige week een nieuwe
LED-beamer.

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

