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Beste lezer,
Het GO! groeit verder: 4.647 leerlingen meer dan 
vorig jaar.

Het leerlingenaantal van het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap is opnieuw toegeno-
men.  
 
Dat blijkt uit de jaarlijkse februaritelling in het 
leerplichtonderwijs door het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten.  
 
Het GO! telt nu 231.497 leerlingen, dat zijn er 
4.647 meer dan in februari 2022.   

Steven Verplancke
DIRECTEUR

Volgende INFO verschijnt eind maart.

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

VOLG ONS OOK OP:

www.bsdetoekomst.be
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ACTIVITEITEN Aankondiging

WOENSDAG, 22 MAART 2023

WOENSDAG, 1 MAART 2023

Wereldwaterdag@school
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, …

Complimentendag
WOENSDAG 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, personeelsleden, ... .

Wassen in een rivier in Indië.
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Jeugdboekenmaand
JEUGDBOEKENMAAND 2023 HEEFT AANDACHT VOOR GELUK IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD. WE HEBBEN HET OVER JE  
HOBBY’S, PASSIES, VRIENDEN EN ANDERE ZAKEN WAAR JE GELUKKIG VAN WORDT. MAAR OOK OVER DE DAGEN DAT JE MINDER 
BLIJ BENT EN JE JE ANGSTIG OF EENZAAM VOELT 
 
Ook in de gemeentelijke bibliotheek en in onze school bruist het in de maand maart van activiteiten.

In de maand maart: verhalenfestival in de bibliotheek:  

alle kleuterklassen 

In de maand maart: jeugdauteurs op bezoek in de bibliotheek:
• vrijdag 3 maart:  auteur Gerda Dendooven te gast voor de eerste leerjaren (digitaal)

• maandag 13 maart: auteur Tine Mortier te gast voor de tweede leerjaren
• in de maand april: auteur Brigitte Minne te gast voor de derde leerjaren
•  dinsdag 21 maart: auteur Dirk Nielandt  te gast voor de vierde leerjaren
•  maandag 20 maart: auteur Guy Didelez te gast voor de vijfde leerjaren
• dinsdag 14 maart: auteur Koen D’Haene te gast voor de zesde leerjaren

OPENDEURMOMENT

KLEUTERAFDELING

Gerda Dendooven

Dirk Nielandt

Tine Mortier

Guy Didelez

Brigitte Minne

Koen D’Haene
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ACTIVITEITEN Aankondiging

Opendeurmoment
In onze kleuterafdeling voor nieuwe ouders

DINSDAG, 28 MAART 2023

Volgende opendeurmomenten:

 dinsdag 16 mei 2023 om 14.00u

u krijgt de gelegenheid om:
• een kijkje te nemen in alle klassen
• kennis te maken met het schoolteam
• iets meer te vernemen over de werking van onze 

school
• langs te gaan in onze informatie- en inschrijvingsstand
• ...

Maar ook op andere dagen kunt u een bezoek brengen 
aan onze school, want u bent altijd welkom voor een 
gesprek en krijgt, als u dat wenst, een rondleiding.

OPENDEURMOMENT

KLEUTERAFDELING
DINSDAG 28 MAART 2023 OM 14.00U



ACTIVITEITEN Verslag

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

Onze gevoelensbus:
• Leerlingen kunnen steeds een briefje posten waarin ze een ge-

sprek 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: tijdelijk 

in combinatie met onze dromenbrievenbus.

Onze digitale gevoelensbus:
• De oudere leerlingen kunnen ook gebruik maken van  

onze digitale gevoelensbus op onze website:
www.bsDeToekomst.be

6

Onze concrete acties: 

Onze Stip It:
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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 activitei-
ten 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 we-
ten 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 Engel-
se naam reeds doet vermoeden, wordt 
de pester niet beschuldigd of gestraft. Hij 
of zij wordt wel betrokken bij een groeps-
gesprek, 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.

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

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

 

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 Corry) of de leden van het zorgteam (juf Inneke, juf Barbara of juf Jolien) 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.



Het leerlingenhoekje

Alles op z’n kop: beelden zeggen 
soms meer dan woorden

8
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 Zeker lezen

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

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?

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

Het bedrag kan gestort worden op volgend rekeningnummer:

VZW OLGA: Oudenaardsesteenweg 20, 

8580 Avelgem 

BE47 0014 1021 3480  

Mededeling: OLGA LIDGELD 2023

Dank u wel, Olga



VOOR– EN NASCHOOLSE  
OPVANG OKEE OPEN  
OP WOENSDAG 8 MAART
ONZE VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG OKEE ZAL OPEN ZIJN.

• Minder dan 3u: € 6,50 per leerling
• Tussen 3u en 6u: € 11,60 per leerling
• Meer dan 6u: € 18,00 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 23) ingevuld terug te bezorgen.
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ZEKER LEZEN

GEEN SCHOOL  
OP WOENSDAG  
8 MAART

Op woensdag 8 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:  
 materialenontwikkeling 
- lagere afdeling: 
  materialenontwikkeling

De voor– en naschoolse  
opvang OKEE is open  
op woensdag 8 maart.

#IKTREKHETMEAAN: WAAR IS WALLY?
Tijdens de show van Papa Chico (Alles op z’n kop) werden de drie winnaars in de bloemetjes gezet.
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ZEKER LEZEN

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, MSN, TikTok, Youtube, Snapchat, WhatsApp,...), maar ook anno 2023 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

Oudercontactavond 
Op donderdag 30 maart in het schoolrestaurant voor alle leerlingen van de school.

VOOR ALLE OUDERS (KLEUTERAFDELING & LAGERE AFDELING).

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

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

• Een informatieavond: werd georganiseerd
• Een informatiebrochure: werd bezorgd
• Nog op het programma: integratieactivitieten op school

TIP!
Kinderen jonger dan  
13 jaar kunnen wet-
telijk geen facebook-
-profiel hebben.



BEDNET: PYJAMADAG OP VRIJDAG 10 MAART
Vrijdag 10 maart 2023 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 deze dag 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. 

 Weetjes van de school

Vrijdagnamiddag 3 maart: 5de leerjaar A, 5de leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 7 maart: 6de leerjaar A en 6de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 10 maart: 1ste leerjaar A, 1ste leerjaar B, 2de leerjaar A en 2de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 14 maart: 4de leerjaar A en 4de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 17 maart: 5de leerjaar A, 5de leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 21 maart: 6de leerjaar en 6de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 24 maart: 1ste leerjaar A, 1ste leerjaar B, 2de leerjaar A en 2de leerjaar B

Dinsdagnamiddag 28 maart: 4de leerjaar A en 4de leerjaar B

Vrijdagnamiddag 31 maart: 5de leerjaar A, 5de leerjaar B, 3de leerjaar A en 3de leerjaar B

ZWEMKALENDER

12



TREFBALTORNOOI
voor onze leerlingen uit de derde en vierde leerjaren

op woensdagnamiddag 15 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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HET SCHOOLSECRETARIAAT • T 056 65 01 40 • T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be • www.bsdetoekomst.beVERGEET-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 Corry is rechtstreeks bereikbaar
T 0478 69 67 78 of T 056 65 01 45
corry.vanpoucke@bsdetoekomst.be

HET ZORGTEAM
De leden van het zorgteam zijn rechtstreeks bereikbaar:
Juf Inneke  T 056 65 01 48 - zorgkleuter@bsdetoekomst.be
Juf Barbara T 056 65 01 48 - zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be
Juf Jolien  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 42 62 37 
opvang@bsdetoekomst.be

HET KINDERDAGVERBLIJF
T 0478 46 70 18 | T 056 64 48 50
zonnetjeavelgem@infano.be

HET OUDERCOMITE
ouders@bsdetoekomst.be  



Participatie

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Onze school kan dagelijks rekenen op vrijwilligers:

• lezen en meten met de leerlingen
• Franse mondelinge vaardigheden inoefenen met de leerlingen (5de en 6de leerjaren)
• 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, ...
• ...
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Over de mensenOverleden

• Mevrouw Jacqueline Parmentier,  moeder van Nico Wylin (buschauffeur basisschool De Toekomst) en grootmoeder van 
Jana, Luna, Nara, Oona, Sibo (2de leerjaar A) en Vita (Jules-klas A) 
 
Onze blijken van innige deelneming. 
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 Gemeentelijk nieuws

OPRUIMDAG 2023
DE VIJFDE EN ZESDE LEERJAREN  
NEMEN OP VRIJDAG 31 MAART 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

KAPITEIN ROODSNOR KWAM VOOR DE EERSTE LEERJAREN NAAR 
ONZE SCHOOL: ZAG U DEZE FOTO’S AL?



MAART 2023

M D W D V

1 2 3

Soep van de dag

Kippenoesters
Spaanse saus 

Appelmoes 
Aardappelen

Soep van de dag

Kaashamburgers 
Champignonsaus

Erwten
Aardappelen

Soep van de dag

Pasta 
Provençaalse saus 

Paprika
Tomaten en wortels 

Kippenreepjes

6 7 8 9 10
Soep van de dag 

Fish sticks
Wortelpuree

Soep van de dag

Vol-au-vent 
Salade

Mayonaise
Frieten

 
PEDAGOGISCHE 

STUDIEDAG 
(ZIE PAGINA 10)

Soep van de dag

Vogelnesten met ei 
Witte boontjes 
Tomatensaus 
Aardappelen

Soep van de dag

Gegratineerde ham 
Kaassaus 

Spirelli
Stokbrood

13 14 15 16 17
Soep van de dag

Cordon bleu
Vleesjus
Erwten

Aardappelen

Soep van de dag

Blanquette de veau 
Geraspte wortels

Mayonaise
Frieten

Soep van de dag

Kippengyros 
Wortels

Rijst

Soep van de dag

Gehaktballe
Tomatensaus
Ijsbergsalad
Mayonaise

Aardappelen

Soep van de dag

Kippeblokjes
Currysaus

Erwten
Pasta

20 21 22 23 24
Soep van de dag

Heekhaasje
Currysaus

Groentenpuree

Soep van de dag

Varkensreepjes
Ijsbergsalade

Mayonaise
Frieten

Soep van de dag

Kippenmedaillon 
Champignonsaus

Wortels
Aardappelen

Soep van de dag 

Kaashamburger
Jagersaus
Witte kool 

in bechamelsaus 
Aardappelen

Soep van de dag

Spaghetti
Bolognaisesaus

Wortelen

27 28 29 30 31
Soep van de dag

Kalkoenschnitzel 
Champignonsaus

Appelmoes
Aardappelen

Soep van de dag 

Gemengde burger 
Tomaten 

Mayonaise
Frieten

Soep van de dag 

Gehaktballen
Tomatensaus
Champignons

Puree

Soep van de dag

Hamburgers
Jagersaus
Rode kool

Aardappelen

Soep van de dag

Spaghetti carbonara 
met spek

16

KALENDERMENU
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AGENDA

Wo. 01/03 Complimentendag: zie pagina 3

Do. 02/03 10.50u In de kijker: afspraak 7 en MOS-tip 7

13.00u Park- en bosspelen in De Gavers te Harelbeke: vierde leerjaren 
Kostprijs per leerling: € 6 (via factuur maart)

Vr. 03/03 namiddag Jeugdboekenmaand: auteur op bezoek: eerste leerjaren. Kostprijs: gratis. Zie pagina 4

namiddag Naar de ijspiste in Kortrijk: tweede leerjaren 
Kostprijs per leerling: € 10 (via factuur maart)

Ma. 06/03 ganse dag Op bezoek in GO! middenschool Avelgem: de zesde leerjaren

Di. 07/03 voormiddag Toneel in gemeenschapscentrum Spikkerelle: eerste en tweede leerjaren 
Kostprijs per leerling: € 3,50 (via factuur maart)

namiddag De school van nu: bewoners zorghuis Ter Meersch op de schoolbanken

Wo. 08/03 Pedagogische studiedag in onze school: zie pagina 10.  
De voor- en naschoolse opvang OKEE is open van 6.45u tot en met 18.30u.

Do. 09/03 De school van nu: bewoners zorghuis Sint-Vincentius op de schoolbanken

Vr. 10/03 08.50u Pyjamadag: zie pagina 12

Ma. 13/03 13.00u Wennamiddag 3de kleuterklas - 1ste leerjaar

voormiddag Bloemenverkoop: geldophaling 1 (zie pagina 19)

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

Di. 14/03 voormiddag Jeugdboekenmaand: auteur op bezoek: zesde leerjaren. Kostprijs: gratis. Zie pagina 4

16.15u-17.15u Typecursus A: les 1 (in het schoolrestaurant)

Wo. 15/03 namiddag Trefbaltornooi in de sporthal te Avelgem: derde en vierde leerjaren. 
Informatie en online inschrijven: via meester Piet en meester Thijs

Vr. 17/03 12.15u Leerlingenraad

Ma. 20/03 voormiddag Jeugdboekenmaand: auteur op bezoek: vijfde leerjaren. Kostprijs: gratis. Zie pagina 4

Di. 21/03 namiddag Jeugdboekenmaand: auteur op bezoek: vierde leerjaren. Kostprijs: gratis. Zie pagina 4

Wo. 22/03 Wereldwaterdag@school: zie pagina 3

Do. 23/03 namiddag Toneel in gemeenschapscentrum Spikkerelle: derde en vierde leerjaren 
Kostprijs per leerling: € 3,50 (via factuur maart)

Ma. 27/03 Bloemenverkoop: laatste geldophaling (zie pagina 19)

Di. 28/03 14.00u Opendeurmoment in onze kleuterafdeling voor nieuwe ouders: zie pagina 5

Do. 30/03 oudercontactavond op school voor alle leerlingen: zie pagina 11

Vr. 31/03 Opruimactie: vijfde en zesde leejaren. Zie pagina 15

De paashaas op bezoek

16.00u Begin van de paasvakantie

MAART 2023

Wanneer? Hoe laat? Wat?
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Niet te missen

OPEN DAGEN: 
Op zaterdag 29 april en  

zondag & 30 april
telkens van 14.00u tot 17.00u
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 In de kijker

Wij verkopen bloemen Kalanchoë  

• De bloemen (wit, oranje, roze) kunnen besteld worden tot en met maandag 27 maart.
• De kostprijs per bloem bedraagt € 5.
• De bloemen kunnen op vrijdag 5 mei afgehaald worden op school tussen 15.30u en 18.00u.

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.
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 Buiten categorie

Opvangmama Karoline met pensioen

Uit de toespraak van de 
directeur
Op 1 april nemen we afscheid van een vaste medewerk-
ster van onze school: opvangmama Karoline Vandevelde 
zet een definitief punt achter haar actieve loopbaan.

Mevrouw Karoline Vandevelde had al een lange loop-
baan achter de rug toen ze in onze school in 2017 begon.

Haar opdracht bestond erin ’s middags en ’s avonds de 
grote en kleine kapoenen te begeleiden in de voor- en 
naschoolse opvang OKEE. Misschien dat sommigen hier 
licht overgaan, maar de verantwoordelijkheid van de 
opvangmama is niet te onderschatten.  
 
Je moet niet alleen aandachtig en scherp toezien om de 
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen te waar-
borgen, je moet ook elke seconde aandachtig zijn. 

Voeg daarbij dat je ook af en toe de onmisbare schakel 
bent tussen de school en de ouders, en dit in beide 
richtingen. 

Och, het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar doe het maar 
eens: elke dag opnieuw met die mix van kleine kapoe-
nen van 2,5 jaar tot en met van die grote deugnieten van 
12 jaar.

Ze was bovendien een zéér stille, maar o zo efficiënte en 
dus belangrijk lid van ons schoolteam. Ze viel nooit op, 
ze heeft zich nooit speciaal in de kijker gezet, maar... ze 
stond altijd klaar om haar taken perfect uit te voeren. 
Om het met een volkse uitdrukking te zeggen: “Ze zag 
werk!”

Daarom werd opvang Karoline oprecht bedankt voor 
haar voorbeeldige medewerking gedurende zoveel 
jaren, aan de ontwikkeling en in het dagelijkse leven van 
onze school.
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 Buiten categorie

Juf Mieke met pensioen

Uit de toespraak van de 
directeur
Je begon je onderwijsloopbaan in september 1984 in 
maar liefst 4 verschillende scholen van het Gemeen-
schapsonderwijs: je combineerde Avelgem met Deerlijk, 
Waregem en Anzegem. 

Laten we meteen maar met duidelijke feiten beginnen: 
in die periode dat je hier werkte, is het godsdienstonder-
wijs uitgegroeid tot een soort “unicum” in het Gemeen-
schapsonderwijs van Avelgem én omstreken, want 
door je open visie, je sterk doorzettingsvermogen en  je 
onvolprezen bereidheid tot samenwerking heeft onze 
school zijn meer dan gedegen reputatie en imago verder 
kunnen uitbouwen. 

Gaandeweg heb ik je als collega goed leren kennen. En 
ik kan je verzekeren: van zodra je voelt dat je te maken 
hebt met iemand die het goed meent, dan komt je warm 
én groot hart meteen naar boven. Je hebt als onderwijs-
mens en ook gewoon als “mens tout court” oog voor: 
RECHTVAARDIGHEID, SAMENWERKING EN KWALITEIT.

Zoals u zal merken, vormen deze drie begrippen ook de 
rode draad doorheen mijn verhaal.

Juf Mieke, je stond voor de volle honderd procent in, 
maar, zeker even belangrijk, je stond ook voor de volle 
honderd procent achter onze school. 

Het was nochtans verre van eenvoudig, want doe het 
maar eens: 38 jaar lang zorgen dat het GO! Avelgem 
binnen de lokale parochie altijd én overal – ook tijdens 
de zéér vele avond- en weekendactiviteiten - stevig 
vertegenwoordigd was.

Een tweede waarde die je zeer hoog in het vaandel 
droeg, is het belang van oprechte, onvoorwaardelijke 
samenwerking, waarschijnlijk wel de allerbelangrijkste 
voorwaarde om verschillende levensbeschouwingen 
binnen één school succesvol te laten functioneren. 

Het sleutelbegrip van het GO! paste perfect bij jouw 
visie: SAMEN LEREN SAMENLEVEN. Dit deed je in onze 
school door uit te gaan, niet van het eigen grote gelijk 
van één overtuiging, maar van het respect voor verschil-
lende opvattingen.

Ten slotte die derde waarde: streven naar kwaliteit. Je 
was, om te beginnen, altijd tot in de puntjes voorbereid. 
Organisatie en  nauwkeurigheid waren de vaste sleutel-
begrippen, waarrond alles gebouwd werd. 

Er waren niet alleen de voorbereiding en de organisatie, 
maar de leerlingen werden door jou onderwezen met 
hart en ziel. En zoals het een uitstekende onderwijs-
kracht betaamt, had je niet alleen aandacht voor het 
hoofd, maar ook voor de handen én voor, niet te onder-
schatten, het hart. De leerlingen moesten zich bij jou 
ook goed, zeg maar op hun gemak voelen in de klas, als 
basis waarop kon gewerkt worden. Het welbevinden van 
leerlingen stond voor jou altijd op de eerste plaats.

Beste Mieke, om het nu wat informeler te zeggen: je 
uurrooster moet nu niet meer al te duidelijk uitgeschre-
ven zijn noch van de eerste tot de laatste minuut van de 
week gevuld. Mag deze nieuwe periode een nieuwe uit-
daging worden om te verdwalen en te reizen naar kleine 
en grote nieuwe ontdekkingen. 

Geniet met volle teugen van dit feest en van wat voort-
aan je agenda zal vullen: je hebt het verdiend.



Juf Mieke met pensioen
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STROOKJES

STROOK 1: VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG OKEE  
OP WOENSDAG 8 MAART
Ondergetekende, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  schrijft in voor de kindvrije
 
studiedag op woensdag 8 maart 2023:

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

€ 6,50 /  
leerling

tussen
3 en 6 uur

€ 11,60 /
leerling

meer
dan 6 uur

€ 18 /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 VRIJDAG 3 MAART OF VIA OPVANG@BSDETOEKOMST.BE



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

Foto van de maand!

Opvangmama Karoline, bedankt!
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