Ben je op zoek naar een school die de toekomst voluit
omarmt? Met onderwijs van nu voor kinderen van nu?
Waar ondernemingszin, zelfvertrouwen en enthousiasme
voorop staan, omdat deze eigenschappen later het verschil
zullen maken? Waar je kind zichzelf mag zijn en onbevangen
durft verder kijken, vragen stellen en uitgedaagd worden
met nieuwe leerstof en spannende projecten?
Omarm dan...

Je leert het meest door zelf te proberen.
Leren en leven gaan
hand in hand. Daarom
weven we de volgende
vijf speerpunten als een
rode draad door ons
onderwijs.
Op deze vijf vlakken
dagen wij onze
leerlingen dagelijks uit.
Omdat we geloven dat
het ontwikkelen van
deze eigenschappen
hen helpt bij het leren
èn bij het leven, nu en
in de toekomst.
Durf je mee?

Daarom geven we je op onze school
volop vertrouwen: probeer,
experimenteer, doe maar!
Wij geloven in je.

Daardoor groeit het
zelfvertrouwen en de
ondernemingszin van kinderen.
We stimuleren daarnaast samenwerking
tussen de kinderen in onze werkmethodes: we delen onze ervaringen en
luisteren naar elkaar.
Zo leren we ook vàn elkaar!

De wereld is groter dan de klas.
Daarom vinden we het belangrijk om
te leren buiten de klasmuren en om de
buitenwereld naar onze klas te brengen.
We trekken er vaak op uit, we ontmoeten
mensen en werken samen aan leuke
projecten. Zo leren we verder kijken dan
de muren van onze klas, want leren in de
werkelijkheid is werkelijk leren!
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“Waarom?” is de slimste vraag. Zo leren
we begrijpen hoe de wereld werkt.
Daarom mag je die vraag in onze school
gerust stellen. Zoveel als je wil!
Kinderen zijn nieuwsgierig van aard. Daar
proberen we zoveel mogelijk op in te
spelen.
Door in te pikken op hun interesses en hun
vragen wordt het leren boeiend.
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Leren (en leven!) is geen wedstrijd.
Daarom zorgen we op school voor
een geborgen omgeving waarin
iedereen zichzelf mag zijn: hey, jij
bent oké!
Elk kind ontwikkelt op zijn eigen
tempo en heeft zijn eigen talenten en
interesses.
In plaats van ons met elkaar te
vergelijken, dragen we samen zorg
voor elkaar. Alleen zo kan iedereen
groeien en kunnen we leren van
elkaar.
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Je bent nooit te jong om te leren.

Daarom dagen we onze kinderen op elke
leeftijd op een speelse en ongedwongen
manier uit.
In het Leespaleis vol boeken komen
leesouders gezellig samen lezen met
de kinderen. In de Meetklas goochelen
meetouders en de kinderen met cijfers en
formules.
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En Frans leer je op onze school
spelenderwijs al vanaf de tweede
kleuterklas!
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• Voor- en naschoolse opvang

van 6u45 tot 18u30

• Leerlingenvervoer

ook van en naar alle regionale onthaalouders en kinderdagverblijven
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• Vlotte communicatie
met ouders
via de maandelijkse
schoolkrant,
de website
sociale
media ZATERDAG 16 - ZONDA
telkens
van 14.00u tot 17.00u
• Keuze levensbeschouwelijke vakken
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met voorbereiding op 1ste communie, lentefeest, heilig vormsel & feest vrijzinnige jeugd

• Speelplaatsen volgens leeftijd

met veel ruimte voor ontspanning, sport en spel voor alle kinderen

• Van 0 tot 18 jaar op 1 campus

met vlotte overgangen van kinderdagverblijf naar basisschool én naar middelbare school

Het team van Kinderdagverblijf De Toekomst
ontvangt je baby of peuter met open armen.
We zorgen voor een warme en gezellige omgeving
voor onze kindjes, vol vrolijk speelgoed, leuke
muurtekeningen en een gezellige en veilige tuin.
Extra voordelen?
• Open alle weekdagen van 7u tot 18u
• Betalen in verhouding tot het inkomen
• Aandacht voor ecologie in onze werking

GRAAG EEN RONDLEIDING
OF KENNISMAKING?
Maak een afspraak of kom langs
op één van onze maandelijkse
opendeurmomenten: zie website
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INFORMATIE
INSCHRIJVINGEN

AFSPRAAK MAKEN?
Contacteer ons telefonisch of via mail.
Of vul het formulier op onze website in.

CONTACT?
Kerkhofstraat 51 | 8580 Avelgem
056 65 01 40 | 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be
www.bsdetoekomst.be

