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Op dinsdagvoormiddag 16 oktober ontstond
er een brand in de keuken (friteuse) van onze
school. Door de alerte & correcte reactie van
de leden van het schoolteam werden alle
leerlingen & alle personeelsleden op een zeer
korte tijd – en zonder enige vorm van paniek –
vlot geëvacueerd. Kortom, ons evacuatieplan
heeft perfect gewerkt. .
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Ik wens nogmaals alle hulpdiensten, alle leden
van het schoolteam en traiteur Willequet te
bedanken voor de vele inspanningen.
Ook bedankt voor de vele schouderklopjes,
steunbetuigingen, helpende handen, …
Steven Verplanke
DIRECTEUR
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Volgende INFO verschijnt eind november.
Wie deze schoolkrant info ook maandelijks via
elektronische weg (mail) wenst te ontvangen:
geef een seintje.

Interesse in de wekelijkse digitale
nieuwsbrief van onze school?
Schrijf in via de website en elke woensdag vind
je onze nieuwsbrief terug in jullie mailbox.

STROOKJES18
VOLG ONS OOK OP:

www.bsdetoekomst.be
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Wapenstilstand

Aankondiging
ZONDAG, 11 NOVEMBER 2018

Wij herdenken het einde van de wereldoorlog
OP ZONDAG 11 NOVEMBER WORDT HET EINDE VAN DE
WERELDOORLOG 1914-1918 OP EEN WAARDIGE WIJZE
HERDACHT. KINDEREN BLIJVEN SENSIBILISEREN VOOR DE
GRUWELEN VAN DEZE OORLOG EN DE OORLOG IN HET ALGEMEEN IS EEN UITERSTE NOODZAAK. VANDAAR DAT OOK
ONZE LEERLINGEN (VIERDE, VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR) OP
11 NOVEMBER WELKOM ZIJN.

11.45u: Receptie aangeboden door het gemeentebestuurvoor de leerlingen & de ouders op het Daniël Vermandereplein

PROGRAMMA:
10.30u: Viering in de Sint-Martinuskerk te Avelgem

Wij zouden het zeer op prijs stellen om met een grote
delegatie van onze school deze herdenking mee te maken.
Inschrijven kan met STROOK 2 (zie pagina 19).

Leerlingen die de viering willen meemaken in de kerk, verzamelen om 10.15u aan de ingang van de Sint-Martinuskerk
te Avelgem.

11.15u: Activiteiten op het Daniël Vermandereplein
(plein naast de kerk) en het evenemententerrein:

• Het bestaande Daniël Vermandere-gedenkteken wordt
op een sokkel geplaatst

• Opening van het nieuw kunstobject ‘Nooit meer
•

oorlog’, ontworpen door de gerenommeerde kunstenaar
Emilio Lopez Menchero
Aanplanten van een vredesboom
Foto: station in Avelgem na de beschieting.

Ballennamiddag

WOENSDAG, 14 NOVEMBER 2018

Waar zitten onze sportievelingen?
OP WOENSDAG 14 NOVEMBER ORGANISEERT DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE BALLENNAMIDDAG VOOR DE
LEERLINGEN UIT DE EERSTE EN DE TWEEDE LEERJAREN.

Het zwemmen tijdens de ballennamiddag valt weg. Het
zwembad opent pas om 15.00u en kan niet meer ingepast
worden in het verloop van de ballennamiddag.

De ballennamiddag vindt plaats in het gemeentelijk sportcentrum ‘Ter Muncken’ in Avelgem.

Leerlingen die wensen deel te nemen, kunnen zich inschrijven bij meester Piet of bij meester Thijs met STROOK 1 (zie
pagina 19).

Verzamelen en demonstratie om 13.20u STIPT.
Einde rond 14.45u-15.00u.
De ballennamiddag is niet langer toegankelijk voor de leerlingen uit de derde, vierde, vijfde en zesde leerjaren. Voor
hen wordt het minivoetbaltornooi georganiseerd in 2019:

• woensdag 20 maart 2019: derde en vierde leerjaren
• woensdag 22 mei 2019: vijfde en zesde leerjaren
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Kaartavond in onze school

ZATERDAG, 17 NOVEMBER 2018

Voor speelgoed en streekbieren
OP ZATERDAG 17 NOVEMBER ORGANISEERT “OLGA”,
DE VRIENDENKRING VAN ONZE SCHOOL EEN KAARTAVOND VOOR SPEELGOED & STREEKBIEREN EN EEN
ETENTJE. DE KAARTAVOND VINDT PLAATS IN ONZE
POLYVALENTE ZAAL.

• Vrije keuze om te kaarten met wie je wil
• Kaarten tot en met 101
• Geen kampioenschap: iedereen kan kaarten hoe hij
•

of zij wil
Kaarten kan tot ± 22.00u

ELK GEZIN KREEG IN DE MAAND OKTOBER EEN
KAARTERSLIJST. WERKING EN DOEL VAN DE
KAARTERSLIJST:

• Iedereen (ouders, grootouders, buren, vrienden, sympa-

•

•
•

thisanten, …) kan een bedrag naar keuze op de kaarterslijst van uw zoon of dochter plaatsen. Alle bedragen zijn
welkom.
Iedereen die een bedrag op de kaarterslijst heeft geplaatst, kan dit bedrag gebruiken als inschrijvingsgeld
tijdens de kaartavond zelf. Zo hoeft die persoon geen
inschrijvingsgeld meer te betalen en kan onmiddellijk
kaarten.
Tijdens de kaartavond dient er bij elk spel en per tafel
(vier personen) wel nog betaald te worden voor vier
consummaties.
Voor de niet-kaarters die een bedrag plaatsen op de
kaarterslijst van uw zoon of dochter,zijn er talrijke prijzen voorzien (tombola).

Etentje in onze school
Voor alle ouders, leerlingen, vrienden en sympathisanten
ER KAN GEKOZEN WORDEN TUSSEN:

• americain met frietjes
• stoofvlees met frietjes
• warme vegetarische schotel

DE PRIJS BEDRAAGT € 15 VOOR VOLWASSENEN EN € 7
VOOR ALLE JONGEREN (-14 JAAR).

De eerste maaltijden zullen klaar zijn vanaf 19.00u en het
schoolrestaurant blijft open tot 22.00u.
De leden van het Oudercomité zorgen voor een nagerechtenbuffet.
Inschrijven kan door STROOK 3 (pagina 21) in te vullen en
ons samen met het verschuldigd bedrag terug te bezorgen.
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

De Toekomstshow 2018
Een wervelende show met alle leerlingen van de school

MAANDAG 19, DINSDAG 20,
DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23
NOVEMBER 2018

• dinsdag 20 november om 13.45u: DE TOEKOMSTSHOW VOOR GROOTOUDERS & OUDERS
MAXIMUM 400 PLAATSEN BESCHIKBAAR

• donderdag 22 november om 13.45u: DE TOEKOMSTSHOW VOOR GROOTOUDERS & OUDERS
MAXIMUM 400 PLAATSEN BESCHIKBAAR

• vrijdag 23 november om 13.45u: DE TOEKOMSTSHOW VOOR OUDERS (ENKEL OUDERS)
MAXIMUM 440 PLAATSEN BESCHIKBAAR

TIP: OUDERS DIE ENKEL OP VRIJDAG KUNNEN KOMEN, BESTELLEN DE KAARTEN BEST ZO VLUG MOGELIJK
De kaartenverkoop start op maandag 5 november.
De deuren van de polyvalente zaal gaan open vanaf 13.15u. Na het wervelend spektakel volgt er nog een verzorgde
receptie in het schoolrestaurant.
De kostprijs bedraagt € 6,50 per persoon (attributen/kostuums, geluid, licht & beeld, receptie met wijn & gebak,
huur stoelen, …). De ingeschrevenen ontvangen vooraf een kaart die men op de dag zelf aan de ingang afgeeft.
Omdat er de vorige edities zeer veel aanwezigen waren, kunnen de andere familieleden of vrienden en kennissen er
echt niet meer bij. Wij hopen hiervoor op uw begrip en medewerking te kunnen rekenen.
De kaarten worden gefactureerd op de maandelijkse factuur
(factuur november).
De bewoners van het woon– en zorghuis Ter Meersch en
van het rust- en verzorgingscentrum Sint-Vincentius worden uitgenodigd op maandagnamiddag 19 november tijdens
de generale repetitie.

Er wordt een professionele DVD-opname gemaakt van
deze wervelende show.Deze DVD’s zullen via de volgende schoolkrant INFO volledig vrijblijvend kunnen worden
besteld.
De DVD’s zullen geleverd worden eind januari 2019.

Parkeerplaatsen op wandelafstand in de schoolomgeving:
• parking kerkhof in de Kerkhofstraat
• Ganzenhofstraat (Ubuntu)
• parking GO! atheneum in de Oudenaardsesteenweg
• parking achter de kerk en aan het gemeenschapscentrum
“Spikkerelle”
Rolstoelpatiënten en hulpbehoevende personen kunnen
vooraf contact opnemen met de directeur in verband met
de datum, de parkeerplaats (slagboom op de parking van de
school) en de toegankelijkheid in de polyvalente zaal.
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Verslag

Onze sponsorloop
Onze leerlingen schonken € 500 aan het kinderkankerfonds
Deze sponsorloop voor het goede doel werd ingericht
omdat we het in onze school zeer belangrijk vinden dat
kinderen verantwoordelijkheidszin tonen en geëngageerd
zijn. Burgerschap is in onze school geen loos begrip. De
leerlingen en de personeelsleden wensten dan ook graag
hun ‘warm hart’ te tonen en zich met de hele school in te
zetten voor het goede doel.
We bleven dus in Basisschool ‘De Toekomst’ niet bij de
pakken zitten, maar we ondernamen actie ten voordele van
het kinderkankerfonds.
Het sponsorproject werd op 24 september voorgesteld aan
alle leerlingen in aanwezigheid van de verantwoordelijke
van het kinderkankerfonds. Daarna werd het startschot
gegeven van de sponsorloop. Onder leiding van de sportleerkrachten, meester Thijs en meester Piet, konden alle
leerlingen rondjes lopen. Alle leerlingen konden daarvoor
gesponsord worden door hun ouders.
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Op donderdag 4 oktober werd in aanwezigheid van alle
leerlingen de totale opbrengst van € 500 bekend gemaakt
en bezorgd aan de verantwoordelijke van het kinderkankerfonds.

Het leerlingenhoekje
Naar de bioboerderij
Wij werkten heel flink op de boerderij.
de derde kleuterklassen

Naar Hof ‘t Klokhuis en thema
‘Ik groei’.
Wij bezochten de fruitkwekerij in Sint-Denijs (vierde leerjaren)
& wij leerden rond het thema ‘Ik groei’ (eerste leerjaren).
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Zeker lezen

Herfstrapport (lagere afdeling)
Evalueren is meer dan een cijfer geven
EVALUEREN BEGINT VANAF DE EERSTE
SCHOOLDAG IN SEPTEMBER. HET IS VEEL
MEER DAN EEN CIJFER NA EEN TOETS OF
TAAK. HET IS EEN PROCES VAN OBSERVEREN, FEEDBACK GEVEN EN BIJSTUREN.”

Alle leerlingen uit de lagere afdeling
krijgen vandaag hun eerste rapport mee
naar huis.
Voor de leerlingen uit de eerste
leerjaren is dit al hun tweede rapport,
want eind september kregen ze een
instaprapport.
Vier keer per schooljaar wordt het
rapport uitgereikt (met uitzondering
van de eerste leerjaren): omstreeks de
herfstvakantie, de kerstvakantie, de
paasvakantie en op het einde van het
schooljaar.
Het rapport geeft volgend overzicht:

• bij de leergebieden taal (Nederlands

•
•

•

•
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en Frans), wiskunde en wetenschappen en techniek & mens en maatschappij wordt bij elk domein een
cijfer tot 10 vermeld
de handschriftontwikkeling wordt
beoordeeld met een toelichting
de verschillende domeinen van het
leergebied muzische vorming worden
beoordeeld met een woordje uitleg
en er wordt een “smiley” ingekleurd
bij de leergebieden overschrijdende
eindtermen, leren leren, sociale vaardigheden en informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt
een toelichting vermeld. Bij leren
leren en sociale vaardigheden wordt
tevens een “smiley” ingekleurd.
bij de levensbeschouwelijke vakken
(godsdienst en zedenleer) wordt er
een toelichting over gedrag, attitude,

•

•

•

inzet, … vermeld. Vanaf het vijfde
leerjaar wordt ook een cijfer tot 10
vermeld.
bij de basisvaardigheden en attitudes
van lichamelijke opvoeding wordt
een letter (die daarbij verklaard
wordt) vermeld
wij zijn een school die groot belang
hecht aan sport. Daarom rapporteren wij ook gymnastiek en balvaardigheden. We vermelden een letter
(die daarbij verklaard wordt).
bij het atletiekgedeelte (lichamelijke
opvoeding) worden de geleverde
prestaties vermeld (hoogspringen,
verspringen, bieptest, sprint, …).

Bij elk onderdeel kan de leerkracht
aanvullende toelichtingen en aanwijzingen noteren. Dit kan zowel gaan over
begeleiding en remediëring, d.w.z. wat
er moet gedaan worden om een tekort
weg te werken, maar evenzeer wordt
een talent of een opvoedingsgewoonte
(gedrag in de les, inzet en werkzaamheid, …) in de verf gezet, want “een
pluim krijgen” geeft vleugels.
Bij elk onderdeel staan de eventuele
ondersteunende maatregelen waarvoor
de klasleerkracht en/of de leden van het
zorgteam zorgen.
Er is ruimte voorzien voor opmerkingen
van de ouders en natuurlijk is er ook
ruimte voorzien voor de mening van de
leerlingen zelf.
De directeur en de leerkracht bespreken
met de leerlingen het rapport.
De ouder ondertekent het rapport en
geeft het terug mee naar school.

VRIJAF
De herfstvakantie begint op
zaterdag 27 oktober en eindigt
op zondag 4 november 2018.

De leerlingen krijgen twee keer per
schooljaar een apart
zwemrapport. Bij het zwemmen
onderscheiden we drie verschillende rapporten met de specifieke
vaardigheden die kunnen bereikt
worden. Zo verdelen we de groep
zwemmers in niveau “kikker”, “vis”
en “dolfijn”.
Iemand die alle vaardigheden van
een niveau heeft bereikt, mag
doorschuiven naar een volgend
niveau.
Hebt u twijfels of vragen, aarzel
dan niet om ons te contacteren.
Wij zijn steeds bereid tot een
gesprek.



Gemeentelijk nieuws

Wandeltocht
Wandel mee met Sinterklaas voor het goede doel
HIJ KOMT, DE LIEVE GOEDE SINT,OP
ZONDAG 18 NOVEMBER NAAR SPORTCENTRUM TER MUNCKEN AVELGEM.

Wandel met Sinterklaas mee tijdens de
wandeltocht en ontvang achteraf een
gratis geschenkje.

Elk kind ontvangt een geschenkje.
Daarnaast kunnen de kinderen zich
uitleven op het springkasteel terwijl
ouders kunnen genieten van het ruime
aanbod aan dranken en snacks.
DEELNAMEPRIJS WANDELTOCHT:
€ 2,00 – kinderen tot 12 jaar gratis

Start- en aankomstplaats:
Sportcentrum Ter Muncken
Doorniksesteenweg 226
8580 Avelgem

INFO:
• T 056 71 83 37 (Yvan Courtens)
• T 056 65 30 60 (Sportdienst)

TIJDSTIP:
• 14.20 uur: aankomst van de Sint
• 14.30 uur: korte, begeleide wandeltocht samen met de Sint en de
Pieten
• 15.15 uur: de Sint ontvangt de kinderen in het sportcentrum.

De Sinterklaaswandeltocht is een onderdeel van de wandeltocht ‘Vlaamse
Diabetes Liga afdeling Kortrijk – Joost
Deseyn’.
Dit evenement is een organisatie van
de Vlaamse Diabetes Liga afdeling
Kortrijk in samenwerking met het ge-

TWEEDEHANDSBEURS
Tafelverkoop georganiseerd door Jonge Gezinnen – Gewest
Avelgem
Op zondag 2 december 2018 tussen 9.30u en 12.00u in
gemeenschapscentrum Spikkerelle te Avelgem
Ruim aanbod van kinderfietsen, speelgoed, kinderwagens en
buggy’s, verzorgingstafels, baby- en kinderkledij, kinderstoelen, parken, bedjes, enz. aan heel interessante prijzen.
Info: Ann Beyaert 056 64 40 01 |
johan.dhaeye@hotmail.com
Gratis inkom

meentebestuur Avelgem en de familie
Joost Deseyn, en met de ondersteuning
van de sportraad Avelgem.
Op zondag 18 november kan u vanaf
8.00 uur tot 15.00 uur deelnemen aan
deze wandeltocht. Er zijn 3 prachtige
lussen voorzien variërend tussen 4,8
km en 7,5 km. Elke lus is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers en buggy’s. De
start van elke lus is in het sportcentrum Ter Muncken.
Ruime parkeergelegenheid – ruime
catering – springkasteel – Rode Kruis,
podoloog en diabeteseducator aanwezig.

ACTIEVE
HERFSTVAKANTIE
De gemeentelijke jeugd-,cultuur- en sportdienst plannen tijdens de herfstvakantie voor
kinderen vanaf het eerste leerjaar heel wat activiteiten: www.avelgem.be/vakantieaanbod.
Alle gezinnen van de school kregen het volledig overzicht : VAKANTIEKALENDER.
Informatie en inschrijvingen: Dienst Jeugd en
Cultuur:
Gemeenschapscentrum Spikkerelle |
Scheldelaan 6, Avelgem | T 056 65 30 90 |
spikkerelle@avelgem.be
Informatie en inschrijvingen Sportdienst:
Sportcentrum Ter Muncken |
Doorniksesteenweg 226, Avelgem |
T 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
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Over de mensen
Overleden
• Mevrouw Gudrun Valcke, sympathisant van Basisschool De Toekomst en moeder van juf Corry (zorgteam
Basisschool De Toekomst)

• De heer Patrick Houttekens, grootvader van Amber (3de leerjaar A) en Lotte Houttekens (2de kleuterklas A)
• Mevrouw Lea Decraene, moeder van Hiddy Vergracht (ere-leerkracht GO! middenschool & atheneum Avelgem &
sympathisant van Basisschool De Toekomst)

• Mevrouw Raïs Vanhonnacker, overgrootmoeder van Naomi Vandenborre (3de leerjaar B)
• Mevrouw Maria Verplaetse, grootmoeder van Brenda Callens (maatschappelijk werkster CLB)
• De heer Sielfried Tydgat, grootvader van Nastja (3de leerjaar A), Indrani, Brooklyn en Jordy

Goed-nieuws-rubriek
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Axl

Ella-Louise

24-08-2018

10-09-2018

Zoontje van Stephanie Dumeunier
en Philippe De Smedt
Broertje van Kyano (2de kleuterklas
A) en Maïté (Jules-klas C)

Dochtertje van Mieke Algoet en
Bruno Ducatteeuw
Zusje van Lucas (4de leerjaar B) en
Mattie (1ste leerjaar A) en Amélie
(2de kleuterklas B)



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 BUSLIJN
T 0902 150 50 klascode 9600 (€ 0.75/minuut)

DE BUSBEGELEID(ST)ERS
De busbegeleid(st)ers zijn tijdens hun werkuren
rechtstreeks bereikbaar:
Martine Crommelinck T 0478 42 20 61
(en buschauffeur Yvan Dutranoit )
Carine Crommelinck T 0478 46 05 66
(en buschauffeur Nico Wylin)
Patricia Paemelaere 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
HET KINDERDAGVERBLIJF
T 0488 08 08 25
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@samenlevingsopbouw.be

VOORLEESWEEK IN ONZE SCHOOL
Onze school neemt deel aan de “Voorleesweek” voor (groot)ouders op school. We willen hiermee de ouderbetrokkenheid én het voorlezen stimuleren, want voorlezen voor groot en klein is fijn.
Daarom zijn we op zoek naar (groot)ouders die in de klas kunnen voorlezen: voor een groepje van de klas of voor de
volledige klas.De juf of meester zorgt vooraf voor voorleestips en eventueel voor een boek.
Inschrijven voorleesouders: STROOK 4 (zie pagina 21).
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Snelnieuws
1

• De leden van het Oudercomité stimuleerden alle leerlingen om dagelijks hun fluorescerend jasje te
dragen.

• De medewerkers van het Sociaal Huis Avelgem zetten “De pamperbank” in de kijker.
• De repetitie van de schoolband van het GO! atheneum Avelgem met Lucas (6de leerjaar) aan de
drum.

De inschrijvingen voor de typecursus (voorjaar 2018 voor leerlingen uit de vierde, vijfde en
zesde leerjaren) zijn gestart. De inschrijvingsbrief is terug te vinden op de website van de school
(homepagina rubriek ONZE BRIEVEN IN DE KIJKER).

3

Op vrijdag 5 oktober werden alle personeelsleden door de leden
van het Oudercomité in de watten gelegd en dit naar aanleiding
van “Dag van het schoolteam”.
.
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2

SNELNIEUWS

4

De opvangmama’s van onze voor- en naschoolse
opvang OKEE én de onthaalmama’s van ons kinderdagverblijf De Toekomst werden in de bloemetjes gezet op “de dag van de onthaalouder”.
Op de foto’s ontbreken Lien, Lindsey en Sofie.

Een staaltje van herinneringseducatie om U tegen te zeggen: de Menenpoort (Ieper), Tyne Cot Cemetery
(Passendale) en Memorial Museum Passchendaele 1917 (Passendale).
Dit was het programma dat onze leerlingen uit de vijfde en zesde leerjaren op maandag 8 oktober aangeboden
kregen.
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Participatie
Onze leerlingenraad
De eerste vergadering van de leerlingenraad is achter de rug.
De volgende agendapunten werden besproken: gezondheidsbeleid (verkeersbrigade), afspraken in de kijker, evaluatie
activiteiten begin schooljaar, ideeën en acties nieuw schooljaar, ... . Tijdens de AFSPRAAK IN DE KIJKER (begin oktober)
werd het verslag van de vergadering meegedeeld aan alle leerlingen van de lagere afdeling.

Ons oudercomité
De leden van het oudercomité staan terug paraat.
Op het einde van de eerste vergadering werd een groepsfoto genomen. Er ontbreken enkele leden op de foto.
In totaal telt het oudercomité 29 leden.
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AGENDA
Wanneer?

Hoe laat?

NOVEMBER 2018

Wat?

Za. 3/11

Feesteloop in Avelgem: www.feesteloop.be

Ma. 5/11

Controle fluojassen en luizencontrole
OLGA-kaarterslijsten: ophaling 3 (zie pagina 4)
12.30u

Overleg met de nieuwe leerlingen in de lagere afdeling

13.00u

In de kijker: schoolreglement afspraak 3 en MOS-tip 3

Di. 6/11

19.30u

Informatieavond voor de ouders rond het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd. De
uitnodigingen worden bezorgd door juf Ine (leerkracht zedenleer)

Wo. 07/11

12.00u-15.00u

Zo. 11/11

10.30u

13.30u

Ballennamiddag (1ste en 2de leerjaar): zie pagina 3
OLGA-kaarterlijsten: laatste ophaling (zie pagina 4)

Do. 15/11
Za. 17/11

Herdenking Wapenstilstand: zie pagina 3
OLGA-kaarterslijsten: ophaling 4 (zie pagina 4)

Ma. 12/11
Wo. 14/11

Repetitie showteam “De Toekomstshow 2018”

18.00u

Kaartavond in onze school (zie pagina 4)

19.00u

Etentje in onze school (zie pagina 4)
Start verkoop schoolfotografie

Ma. 19/11
13.45u

De Toekomstshow 2018 generale repetitie (zie pagina 5)

Di. 20/11

13.45u

De Toekomstshow 2018 voor grootouders & ouders (zie pagina 5)

Do. 22/11

13.45u

De Toekomstshow 2018 voor grootouders & ouders (zie pagina 5)
Bezorgen van documenten kerstexamens 5de en 6de leerjaren: brief, planning en
studeerwijzer

Vr. 23/11
13.45u

De Toekomstshow 2018 voor ouders; enkel ouders (zie pagina 5)

Ma. 26/11

Startschot voorleesweek (zie pagina 11)

Di. 27/11

Op bezoek naar verschillende gebedshuizen: leerlingen 6de leerjaren samen met de
leerkrachten godsdienst en zedenleer
Kostprijs per leerling: € 2 (via factuur november)
Op bezoek in woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius: 4de leerjaren

Do. 29/11
Ma. 03/12

19.30u

Informatieavond ouders zesde leerjaren: overgang naar het middelbaar onderwijs
Bezoek van Sinterklaas
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KALENDERMENU
M

D

W

D

V

1

2

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

5

6

7

8

9

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Orloffsteak
Spaanse saus
Perziken
Aardappelen
Dessert

Kalkoenoesters
Zoetzure saus
Komkommersalade
Alternatief voor frietjes

Kippenbillen
Jagersaus
Bloemkool
Gebakken aardappelen

Kaashamburger
Ajuintjessaus
Erwten en wortelen
Aardappelen

Dessert

Dessert

Heekfilet op
grootmoeders wijze
Brunoisegroenten
Broccolipuree

12

13

14

15

16

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Slavinken
paanse saus
Schorseneren
Aardappelen

Kippengyros
Salade
Mayonaise
Alternatief voor frietjes

Gelardeerd gebraad
Ananas
Bechamelsaus
Puree

Braadworst
Vleessaus
Rode kool
Aardappelen

Gegratineerde ham
Kaassaus
Broccoli
Spirelli
Stokbrood

Dessert

Dessert

Dessert

19

20

21

22

23

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kalkoenblanquette
Brunoisegroenten
Aardappelen

Mosterdgebraad
Mosterdsaus
Erwten
Alternatief voor frietjes

Varkensgyros
Erwten
Farfalle

Spaghetti
Bolognaisesaus
Worteltjes

Gebakken visfilet
Geraspte worteltjes
Tartaar
Puree

Dessert

Dessert

Dessert

26

27

28

29

31

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Kalkoenschnitzel
Jagersaus
Prinsessenboontjes
Aardappelen

Stoverij
Fruit
Alternatief voor frietjes

Kalkoenbiefstuk
Champignonsaus
Seizoengroenten
Aardappelgratin

Kalfsbroodje
Vleesjus
Witte kool
Aardappelen

Vissticks
Tartaar
Ijsbergsalade
Puree

Dessert

Dessert

Dessert
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In de kijker

Schoolreglement in de kijker en milieuzorg op de school:
afspraak 3
Het dragen van ons fluorescerend jasje vinden wij heel belangrijk.
Voor onze veiligheid dragen we elke dag op weg van en naar school en tijdens schooluitstappen ons fluorescerend jasje.

Onze verkeersbrigade op stap
Samen streven we naar een verkeersveilige schoolomgeving.
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STROOKJES

STROOK 1: BALLENNAMIDDAG OP WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader
schrijft in voor ballennamiddag op woensdag 14 november 2018
Naam van de leerling

Klas

A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
Tijdstippen en afspraken: zie pagina 3
VERGEET JE T-SHIRT EN JE SPORTBROEK MET HET LOGO VAN DE SCHOOL NIET
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP WOENSDAG 7 NOVEMBER

STROOK 2: WAPENSTILSTAND OP ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader
geeft toestemming aan
Naam van de leerling

Klas

A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
om deel te nemen aan de herdenking van de Wapenstilstand op zondag 11 november 2018:
viering in de kerk en de activiteiten op het Daniël Vermandereplein
activiteiten op het Daniël Vermandereplein
De leerlingen die deelnemen aan de viering, verzamelen om 10.15u aan de inkom van de Sin-Martinuskerk.
Zij brengen een zakdoek en twee muntstukken (voor de viering) mee.
De leerlingen die enkel aan de activiteiten op het Daniël Vermandereplein deelnemen, verzamelen om 11.00u aan
de inkom van de kerk.
Een GSM hebben de leerlingen niet nodig.
Gelieve uw kind(eren) om 11u45 op het Danïel Vermandereplein (plein naast de kerk) af te halen.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP WOENSDAG 7 NOVEMBER
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STROOKJES

STROOK 3: ETENTJE OP ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018
Ondergetekende,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader van
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... .

uit (klas) ���������������������������������������������������������������������������������� A / B / C schrijft in

voor het OLGA-ETENTJE op zaterdag 17 november:
............ .

x americain met frietjes (volwassenen) aan € 15 =.

€

..................

............ .

x americain met frietjes (jonger dan 14 jaar) aan € 7 =

€

..................

............ .

x stoofvlees met frietjes (volwassenen) aan € 15 =

€

..................

............ .

x stoofvlees met frietjes (jonger dan 14 jaar) aan € 7 =

€

..................

............ .

x warme vegetarische schotel (volwassenen) aan € 15 =

€

..................

............ .

x warme vegetarische schotel (jonger dan 14 jaar) aan € 7 =

€

..................

		TOTAAL: € ....................
GELIEVE DIT OVERZICHT SAMEN MET HET CORRECTE BEDRAG TE BEZORGEN IN EEN GESLOTEN OMSLAG.
GELIEVE TE BETALEN IN PASMUNT.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP WOENSDAGDAG 14 NOVEMBER

STROOK 4: VOORLEESWEEK VAN MAANDAG 26 NOV. T.E.M. VRIJDAG 30 NOV.
Ondergetekende,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ moeder/vader/grootouder
kan tijdens de voorleesweek komen voorlezen:
Naam van de leerling en
naam van de (groot)ouder

Klas

Op welke dagen Voor- of
Ik zou graag
kan ik voorlezen? namiddag een boek
lenen van de
leerkracht
VN / NM*

JA / NEEN*

VN / NM*

JA / NEEN*

VN / NM*

JA / NEEN*

VN / NM*

JA / NEEN*

VN / NM*

JA / NEEN*

Bevestiging door
de leerkracht:
dag en tijdstip

* schrappen wat niet past
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP WOENSDAGDAG 14 NOVEMBER
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STROOKJES

STROOK 5: DE TOEKOMSTHOW 2018
KAARTENVERKOOP START OP MAANDAG 5 NOVEMBER 2018
Ondergetekende,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader van
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... .

uit (klas) ��������������������������������������������������������������������������������� A / B / C reserveert

in totaal . . . . . . . . . . . . . . . . kaart(en) (€ 6,50 per kaart). De onkosten komen op de maandelijkse factuur (factuur november).

HULPBEHOEVENDE OUDERS EN GROOTOUDERS
Familienaam

Voornaam

Rolwagen

Showdatum

JA / NEEN

Maandag 19 november
Dinsdag 20 november
Donderdag 22 november

JA / NEEN

Maandag 19 november
Dinsdag 20 november
Donderdag 22 november

DE TOEKOMSTSHOW VOOR GROOTOUDERS EN OUDERS OP DINSDAG 20 NOVEMBER
MAXIMUM 400 PLAATSEN BESCHIKBAAR
Familienaam

Voornaam

Volledig adres

DE TOEKOMSTSHOW VOOR GROOTOUDERS EN OUDERS OP DONDERDAG 22 NOVEMBER
MAXIMUM 400 PLAATSEN BESCHIKBAAR
Familienaam

Voornaam

Volledig adres

DE TOEKOMSTSHOW VOOR OUDERS OP VRIJDAG 23 NOVEMBER
ENKEL VOOR OUDERS - MAXIMUM 440 PLAATSEN BESCHIKBAAR - BESTEL UW KAARTEN TIJDIG
Familienaam

Voornaam

Volledig adres

OMDAT ER DE VORIGE EDITIES ERG VEEL AANWEZIGEN WAREN, KUNNEN ANDERE FAMILIELEDEN,
VRIENDEN OF KENISSEN ER ECHT NIET MEER BIJ.
WIJ HOPEN HIERVOOR OP UW BEGRIP EN MEDEWERKING TE KUNNEN REKENEN.
DE KAARTEN WORDEN GEFACTUREERD VIA DE MAANDELIJKSE FACTUUR (FACTUUR NOVEMBER)
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Foto van de maand

U komt toch ook?

Deze INFO is een publicatie van
GO! Basisschool De Toekomst - Avelgem.

COLOFON
REDACTIE & FOTOGRAFIE: GO! Basisschool De Toekomst

Wilt u deze schoolkrant info ook maandelijks via
elektronische weg (mail) wenst te ontvangen:
geef een seintje.
Kerkhofstraat 51, 8560 Avelgem
T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41
F 056 64 41 02
bs.avelgem@g-o.be
www.bsDeToekomst.be

CONTACT: bs.avelgem@g-o.be
V.U.: Steven Verplancke, directeur GO! Basisschool De Toekomst Avelgem

