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Niet te geloven dat het einde van het schooljaar weldra weer voor de deur staat.
Tijdens de laatste maand van het schooljaar
staan de eindexamens en nog enkele sportdagen en schoolreizen op het programma.
Op dinsdag 25 juni vindt het laatste oudercontact plaats. Meer hierover op pagina 4.
Met vriendelijke groeten
Steven Verplancke
DIRECTEUR
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Volgende INFO verschijnt eind juni.
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.
VOLGT ONS OOK OP:

www.bsdetoekomst.be

ACTIVITEITEN



Aankondiging

Huldigingen

MAANDAG, 03 JUNI 2019
OM 13.00U

DE VOLGENDE LEERLINGEN UIT DE LAGERE AFDELING WORDEN IN DE BLOEMETJES GEZET IN AANWEZIGHEID VAN DE SCHEPEN
VAN SPORT EN VAN HET GEMEENTELIJK DIENSTHOOFD SPORT.

• DE SPORTIEFSTE LEERLINGEN: DEELNAME AAN INTERSCOLAIRE SPORTACTIVITEITEN OP WOENDAGNAMIDDAG
• DE GROEP BUITEN CATEGORIE
• DE SPORTIEFSTE KLAS

Sportdag voor onze kleuters

VRIJDAG, 7 JUNI 2019

Een sportpaleis voor onze allerkleinsten
DE SPORTDAG VOOR ONZE KLEUTERS VINDT PLAATS OP ONS SCHOOLDOMEIN. ZOWEL DE POLYVALENTE ZAAL,
DE SPORTZAAL ALS DE VELE SPEELPLAATSEN WORDEN OMGETOVERD TOT EEN HEUS “SPORTPALEIS”:

•
•
•
•
•
•
•

het springkasteel
het reuze-voetbaldoel
het klim– en klauterparcours
de vele kleuterfietsen
de mini-trampolines
de mini-gocarts
het visspel

‘s Middags eten alle kleuters (zoals gewoonlijk)
in het schoolrestaurant.
BENODIGDHEDEN:
• De kleuters zullen die dag hun sportieve kledij nodig
hebben en een extra drankje zal ook welkom zijn.
• De kleuters mogen (maar moeten niet, want er zijn
fietsen voorzien op school) hun fietsje naar school
meebrengen.
• De kostprijs bedraagt € 6,50 per kleuter (via factuur juni).

Praktische afspraken in verband met het meebrengen
van de fiets:
• Gelieve het fietsje te naamtekenen of te voorzien van een
duidelijk herkenningspunt.
• Best geen splinternieuwe fietsen, ... gebruiken.
• Uitlenen van de fiets, ... is niet aan te raden.
• Gelieve het fietsje ‘s morgens te “parkeren” tussen 6.45u
en 8.45u op de kleuterspeelplaats in de daartoe voorziene
“parkeerstroken”.
• Gelieve het fietsje na 16.00u (en vóór 18.00u) terug op te
halen op de kleuterspeelplaats.
...
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ACTIVITEITEN | Aankondiging

Derde oudercontactavond

DINSDAG, 25 JUNI 2019

Alle ouders zijn hartelijk welkom
ALLE OUDERS (KLEUTERAFDELING
& LAGERE AFDELING) ZIJN WELKOM
VANAF 16.30U IN ONS SCHOOLRESTAURANT.

Per gezin wordt STROOK 3 (zie pagina 21) ingevuld en via het oudste
kind uiterlijk dinsdag 4 juni aan de
klastitularis bezorgd.

Onze kleuterleidsters zullen aanwezig zijn voor een gesprek met de
ouders van de allerkleinsten. Indien
het om een leerling van een lagere
klas gaat, krijgt u als ouder de kans
om het rapport van uw kind te
bespreken.

Uiterlijk maandag 17 juni krijgt u dit
terug met de vermelding van het
tijdstip van het (de) gesprek(ken).
Dit systeem werkt op de avond
zelf optimaal indien iedereen tijdig
aanwezig is.

Bij aankomst dient u zich eerst aan
te melden aan het onthaal in het
schoolrestaurant.

Afscheid van 63 leerlingen

Ook voor een gesprek met de bijzondere leermeesters kan u inschrijven
via STROOK 3 (zie pagina 21):

•
•
•
•
•

zorgcoördinator
godsdienst
zedenleer
lichamelijke opvoeding
centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

In het belang van uw kind(eren)
hopen wij u allen te mogen
verwelkomen.

DINSDAG, 25 JUNI 2019
OM 20.30U

Proclamatie leerlingen zesde leerjaren
DE LEERLINGEN UIT DE ZESDE LEERJAREN HEBBEN HUN
LOOPBAAN IN HET LAGER ONDERWIJS BIJNA AFGEWERKT.

Deze plechtigheid vindt plaats in de polyvalente zaal van
de school, gevolgd door een verzorgde receptie.

Velen zetten negen jaar geleden hun eerste stapjes in onze
school en kregen naast de uitstekende voorbereiding op
het secundair onderwijs ook voldoende tijd en ruimte om
hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, zich creatief uit
te leven en aan sport te doen.

Om praktische redenen vragen wij STROOK 2 (zie pagina
19) in te vullen en op school terug te bezorgen.

Met deze stevige basis en vol gezonde nieuwsgierigheid
zijn de afscheid nemende leerlingen klaar voor de “grote
school”.
We mogen en willen dit natuurlijk niet onopgemerkt laten
voorbijgaan.
Het is dan ook met het grootste genoegen dat we alle ouders van de kinderen van het zesde leerjaar van harte uitnodigen op het afscheidsfeest waarop aan onze leerlingen
hun diploma officieel wordt uitgereikt door de burgemeester, de schepen van onderwijs en de schepen van jeugd.
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Verslag

Bos- en zeeklas
Geïntegreerde werkperiodes voor de leerlingen uit de derde, vierde en vijfde leerjaren
De leerlingen uit de derde leerjaren trokken naar het Kluisbos, de vierde leerjaren verbleven de ganse week in Nieuwpoort en
de vijfde leerjaren waren te gast in Genk
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Bos en zeeklas: vervolg
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ACTIVITEITEN | Verslag

Open dagen
De deuren van onze school stonden op zaterdag 4 en zondag 5 mei wijd open
HET WAS ZÉÉR AANGENAAM OM VEEL OUDERS, LEERLINGEN, FAMILIELEDEN, SYMPATHISANTEN ÉN OUD-LEERLINGEN TE MOGEN VERWELKOMEN TIJDENS ONZE OPEN
DAGEN.

Het schoolteam is daar uiteraard blij mee en fier op.
En iedereen mag ervan overtuigd zijn dat we alle leerlingen
met al onze vaardigheden, inzet en genegenheid zullen
begeleiden om ze alle kansen te bieden om hun talenten zo
sterk en zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Ook veel nieuwe gezinnen waren van de partij. 40 nieuwe
leerlingen wensen opgevoed, onderwezen en opgeleid te
worden in onze school.
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ACTIVITEITEN | Verslag

Onze wandeltocht
Veel wandelaars waren van de partij
OP WOENSDAGNAMIDDAG 8 MEI ORGANISEERDE ONZE SCHOOL IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENST
EEN WANDELTOCHT (7 KM) VOOR GROOT EN KLEIN.

Het parcours bracht de wandelaars langs hoofdzakelijk verkeersvrije en pittoreske wegen die Avelgem rijk is.
Bij vertrek kreeg iedereen een drankje en onderweg een gezond tussendoortje.
Proficiat aan alle deelnemers.

Alyssa Depreytere
Luca D’Angelo
Lowie Libiez
Ewout Van Caeneghem
Heleen Decraene
James Van Leynseele
Mirco Vanoverberghe
Lola De Graeve
Levi Deroose
Wout Vandenbulcke
Aura D’Angelo
Floor De Smeyter
Sam De Leeuw
Jean-Jacques Vanmeerhaeghe
Noor Vermeire
Eliza Desmet
Anthony Vanhoutte
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Ernest Rommens
Ariane Decraene
Naut Djalti
Fries Kerckhove
Wannes Van Caeneghem
Amelie Vermandele
Cas De Smeyter
Thorsten D’Haene
Margot Mat
Milan Deroose
Sverre Neirijnck
Tore Opsomer
Axelle Paemeleire
Zahra Vercaemer
Yana Ysebaert

ACTIVITEITEN | Verslag

Voetbaltornooi vijfde en zesde leerjaren
Onze leerlingen wonnen, zowel het meisjes- als het jongenstornooi
ONZE LEERLINGEN UIT DE VIJFDE EN ZESDE LEERJAREN SPEELDEN DE PANNEN VAN HET DAK TIJDENS HET GEMEENTELIJK
VOETBALTORNOOI.

Ariane Decraene
Eline Descheerder
Eliza Desmet
Renée Meurisse
Kato Vandorpe
Amelie Vermandele
Margaux Leclercq
Nacima Qnioun
Femke Vandenborre
Kyra Debels
Noa Moreels
Margot Mat
Amber Ruelle
Yitske Walrave
Ise Gevaert
Laura Van Honacker
Zahra Verkaemer
Yana Ysebaert
Kjento Callant
Younes Chedly
Naut Djalti
Amauri Fraga-Rodrigues

Fries Kerckhove
Wannes Van Caeneghem
Seppe Walrave
Soufiane Boussof
Ingmar Roelands
Ernest Rommens
Niels Stevens
Aaron Vandenbosch
Ibrahim Yakhyaev
Jaydey Coquerelle
Fatma Ayadi
Kjento Callant
Nadia Hopic
Kjento Depruyst
Keano Baert
Lucas Lauryssens
Milan Deroose
Seppe Vercant
Thor Vanwynsberghe
Dawson Demeyer
Remy Moulin
Tore Opsomer

Sverre Neirijnck
Hoedayfa Ahdach
Luca-Mathis Dumont
Xieme Vanmeerhaeghe
Thorsten D’Haene
Abdoel Sheih Vitayev
Liam Suys
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Het leerlingenhoekje
Op schoolreis
We gingen op reis naar het familiepark Harry Malter.
de tweede kleuterklas A en B

Thema boerderij
De afgelopen dagen werd er heel hard gewerkt op onze boerderij.
Wat hadden onze boeren en boerinnen het druk.
de kapoenen uit de Jules-klas A, B en C
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Zeker lezen

Einde schooljaar
De laatste schooldag

SCHOOLREGLEMENT

HET SCHOOLJAAR EINDIGT IN BASISSCHOOL “DE TOEKOMST”
OP VRIJDAG 28 JUNI OM 11.40U:

GELDT STEEDS EN

• de schoolbussen vertrekken omstreeks 11.45u (zoals op ‘woensdag’)
• 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)

OPVANG OKEE OPEN OP
VRIJDAGNAMIDDAG 28 JUNI

OVERAL
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”.

Het schooljaar eindigt op vrijdagmiddag 28 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 ’woensdagnamiddag’ (warm middagmaal in het
schoolrestaurant verplicht) en de kostprijs blijven ongewijzigd.
Inschrijven voor de voor– en naschoolse opvang OKEE op vrijdagnamiddag 28 juni is wenselijk: zie STROOK 1 (pagina 19).

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.

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.
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.

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.
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...”

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.

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.

DE TOEKOMSTSHOW 2019: DATA OM TE NOTEREN
• Dinsdag 19 november 2019 om 13.45u: voor grootouders en ouders
• Donderdag 21 november 2019 om 13.45u: voor grootouders en ouders
• Vrijdag 22 november 2019 om 13.45u: voor ouders

DATA VOLGEND SCHOOLJAAR
Plechtige Communie deelgemeenten Groot-Avelgem & randgemeenten:
zaterdag 25 april 2020 om 16.30u
Plechtige Communie centrumgemeente Avelgem:
zondag 26 april 2020 om 10.30u
Eerste Communie: zondag 10 mei 2020 om 11.00u
Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd: zondag 31 mei 2020
De tijdstippen van het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd zullen later
bezorgd worden.
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Weetjes van de school

Verkeersveilige schoolomgeving
Twee proefmaatregelen om de gemeentelijke parking gebruiksvriendelijker te maken
DE VERKEERSDRUKTE OP HET KRUISPUNT NEERSTRAAT – SINT-JANSSTRAAT
LEIDT OP SPITSMOMENTEN TOT CHAOS.

• Het verkeer dat uit de Kortrijkstraat
komt, moet verplicht naar rechts richting de verkeerslichten rijden. .

Om de verkeersveiligheid op dit punt te
verhogen, startte op woensdag 22 mei
2019 een proefperiode met volgende
wijzigingen in de verkeerscirculatie:

• In het gedeelte van de Sint-Jansstraat
vanaf de Gabriël Herpoelstraat tot aan
de Neerstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer dat uit de
Sint-Jansstraat komt mag zowel naar
links als naar rechts blijven rijden.

Begin september volgen er nog maatregelen.
Kortom, samen met u en met het gemeentebestuur blijven we werken aan
onze verkeersveilige schoolomgeving.

CARWASH VOOR
HET GOEDE DOEL
De leerlingen uit onze zesde
leerjaren hebben het hart op
de juiste plaats. Waarden als
engagement, verantwoordelijk,
sociaal en zelfstandig zijn in
onze school immers geen loze
begrippen.

WIST JE DAT WIJ IN ELKE KLEUTERKLAS

Onder leiding juf Mieke,
leerkracht Katholieke Godsdienst, organiseerden ze een
carwash. Met de opbrengst van
de carwash zullen de leerlingen
speelgoed kopen om te schenken aan de kinderafdeling van
het ziekenhuis AZ Groeninge te
Kortrijk.

WERKEN MET IPADS?
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Over de mensen
Overleden
•
•
•
•
•
•
•

Mevrouw Lena Laconte, schoonmoeder van juf Ine (leerkracht zedenleer)
De heer Lucien Rombaut, grootvader van Lucas Lauryssens (6de leerjaar B)
Mevrouw Yvonne Van Hecke, overgrootmoeder van Chelsea Lahaye (5de leerjaar B)
De heer Kurt Vandecasteele, grootvader van Marjolein Van Driessche (3de kleuterklas A)
Mevrouw Marie-Louise Vandenhoucke, overgrootmoeder van Janne Vandevelde (3de leerjaar A)
Mevrouw Carine Dewaele, grootmoeder van Kyra (6de leerjaar B) en Luna Debels (4de leerjaar A)
De heer Paul Vandereecken, vader van Erik Vandereecken (OLGA-voorzitter) en overgrootvader van Paulo
(2de kleuterklas A) en Ayo Buyle (Jules-klas A)

Goed-nieuws-rubriek
Lucille

Evelyne
9 mei 2019

6 mei 2019
Dochtertje van Eline Prat
en Brecht Buysschaert
Kleindochter van meester Marnix
(5de leerjaar B)
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Dochtertje van Maya Podevijn
(leerkracht Latijn GO! atheneum) en
Sven De Brauwere
(opvoeder GO! atheneum Avelgem)
Zusje van Helene, Jelle (5de leerjaar
A) en Niels (3de leerjaar A)
Kleindochter van Paul De Brauwere
(ere-personeelsverantwoordelijke
GO! Avelgem)



In de kijker

Schoolreglement: afspraak 10
• We hebben orde in de lessenaar, in de boekentassen en in de kasten. Rondslingerende zaken bergen we
(op de juiste plaats) op.

• We houden de speelplaats net: we gooien afval in de vuilnisbakken of in de PMD-containers.
• We spelen niet op het gras (schoolrestaurant) of onder de boom (bureau van de directeur).
• 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.

Belgisch kampioen kajak in onze
school
Cyriel Fourneau (zesde leerjaar B) werd op 28 april Belgisch kampioen in K2
(boot met 2 personen) miniemen kajak lange baan. Hij behaalde eveneens
brons op het Belgisch kampioenschap in de K1 (boot met 1 persoon) lange
baan. De afstand was telkens 2000m. Proficiat, Cyriel.

.
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KALENDERMENU

JUNI 2019

M

D

W

D

V

3

4

5

6

7

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Casselerrib
Vleesjus
Bloemkool en tomaat
Natuuraardappelen

Kipfilet
Currysaus
Ananas
Frietjes

Stoofpotje van
varkenswangetjes
Salade
Natuuraardappelen

Spaghetti Bolognaise
Wortelen
Pasta

Scharrolletjes op
grootmoeders wijze
Broccolipuree

Dessert
Dessert

10
PINKSTERMAANDAG

Dessert

11

12

13

14

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Vol-au-vent
Champignons
Komkommersalade
Frietjes

Gehaktballen
Currysaus
Salade
Puree

Hamburgers
Jagerssaus
Prinsessenboontjes
Natuuraardappelen

Lasagne
Stokbrood

Dessert

Dessert

17

18

19

20

21

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Cordon bleu
Spaanse saus
Perziken
Natuuraardappelen

Gehaktballen
Tomatensaus
Ijsbergsla
Frietjes

Macaroni
Ham
Kaassaus
Stokbrood

Kalkoengebraad
Champignonsaus
Schorseneren
Natuuraardappelen

Gepaneerde visplankjes
Alaska pollak
Pastinaakpuree

Dessert

Dessert

Dessert

24

25

26

27

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Soep van de dag

Rundsburger
Jagerssaus
Verse groentemix
Natuuraardappelen

Kippengyros
Champignons,
tomaten, paprika
Frietjes

Gehaktschotel
Bloemkool
Bechamelsaus
Puree

Braadworst
Witte bonen
Tomatensaus
Natuuraardappelen

Dessert

Dessert

Dessert
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28
De school
eindigt om
11.40u
(zie pagina 11)

AGENDA
Wanneer?

Hoe laat?

JUNI 2019

Wat?
“De Toekomst in het verkeer” tot en met vrijdag 7 juni.
De leerlingen hebben voor “alles op wieltjes” niets nodig. De school zorgt voor alle
benodigdheden.

Ma. 3/06

Opvolging luizencontrole door het kriebelteam
om 08.40u en
om 15.45u

13.00u

De verkeersbrigade beloont alle (groot)ouders die hun auto parkeren op de gemeentelijke parking (naast GO! atheneum Avelgem)
Huldigingen door de schepen van sport en het gemeentelijk diensthoofd sport: sportiefste leerlingen, sportiefste klas en de-buiten-categorie-groep
Daarna volgt IN DE KIJKER: afspraak 10 en MOS-TIP 10
Repetitie Lentefeest in gemeenschapscentrum Spikkerelle: eerste leerjaren

Di. 4/06

12.15u

09.15u-10.15u

Do. 6/06

Leerlingenraad
Klasfoto’s in de Jules-klassen; de klasfoto’s worden achteraf aangeboden aan de ouders
van de allerkleinsten via digitale weg (website, Facebookpagina, ...)
Groepsfoto van de zesde leerjaren voor de proclamatie

namiddag

Repetitie Lentefeest in gemeenschapscentrum Spikkerelle: zesde leerjaren

namiddag

Als cliniclowns naar kinderafdeling ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk: leerlingen
zesde leerjaar samen met juf Mieke (Rooms-Katholieke Godsdienst).

08.55u-16.00u

Sportdag in boerderij “De ijsmolenhoeve” in Ronse: eerste en tweede leerjaren.
Kostprijs per leerling: € 19 (via factuur juni). Inbegrepen: alle sportieve uitdagingen
met begeleiders en schoolbusvervoer. De leerlingen hebben een lunchpakket nodig.
OVSG-fietsexamen: leerlingen zesde leerjaren. Alle info volgt via de klasleerkrachten
6de leerjaren

Vr. 7/06
08.55u-16.00u

Sportdag kleuterafdeling: zie pagina 3. Kostprijs per kleuter: € 6,50 (via factuur juni).
De kleuters eten ‘s middags gewoon op school.

08.55u-16.00u

Sportdag in recreatieoord “De Gavers” in Harelbeke: vijfde leerjaren. Kostprijs per leerling: € 11,50 (via factuur juni). Inbegrepen: alle sportieve uitdagingen met begeleiders
en schoolbusvervoer. De leerlingen hebben een lunchpakket nodig.
Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd in gemeenschapscentrum Spikkerelle: eerste en
zesde leerjaren: www.ovm-avelgem.be

Zo. 9/06
Ma. 10/06

Vrijaf: Pinkstermaandag

Wo. 12/06

Workshop in het conservatorium: eerste leerjaren. Kostprijs: gratis.

Do. 13/06

Start OVSG-toetsen en eindexamens (tot en met 21 juni): zesde leerjaren

Vr. 14/06

Laatste watergewenning van dit schooljaar: derde kleuterklassen
Repetitie 1 afscheidsfeest zesde leerjaren. Leerlingen hebben hun lunchpakket en hun
attributen, … nodig. De leerlingen kunnen ‘s middags op school hun lunchpakket
nuttigen.

Wo. 19/06

12.00u-14.00u

Do. 20/06

08.55u

Slotmoment met de leesouders van de school

16.00u

Proclamatie van de leren-leren-klas: module 3
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AGENDA
Wanneer?

Hoe laat?

Vr. 21/06

Wat?
Einde eindexamens in de vijfde en zesde leerjaren

08.55u-16.00u

Sportdag in Speelpunt (voormiddag) in Zwevegem en waterpret in zwembad Lago
(namiddag) Kortrijk Weide: derde en vierde leerjaren. Kostprijs per leerling: € 16 (via
factuur juni). Inbegrepen: alle sportieve uitdagingen en schoolbusvervoer.
De leerlingen hebben een lunchpakket nodig

13.00u-14.40u

Repetitie 2 afscheidsfeest zesde leerjaren. Leerlingen hebben hun attributen, … nodig.

Ma. 24/06

13.00u-14.40u

Repetitie 3 afscheidsfeest zesde leerjaren. Leerlingen hebben hun attributen, … nodig.

Di. 25/06

13.00u-14.40u

Repetitie 4 afscheidsfeest zesde leerjaren. Leerlingen hebben hun attributen, … nodig.

Wo. 26/06

16.30u

Oudercontactavond in onze school: zie pagina 4.

20.30u

Proclamatie en officiële diploma-uitreiking: zesde leerjaren: zie pagina 4.

22.30u

Sleep-in: zesde leerjaren. Alle praktische afspraken worden bezorgd door de
leerkrachten van de zesde leerjaren

08.00u

Ontbijt in het schoolrestaurant: zesde leerjaren

15.15u-18.15u

Do. 27/06

Vr. 28/06
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Naar bowling in Oudenaarde: zesde leerjaren samen met juf Mieke (Rooms-Katholieke
Godsdienst). Alle informatie volgt via juf Mieke.

08.00u-18.30u

Schoolreis eerste en tweede leerjaren: pretpark Plopsaland
Vertrek: 8.00u - Aankomst: 18.15u
Kostprijs: € 28,50 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: autocar en alle activiteiten in het pretpark

08.00 - 18.30u

Schoolreis vierde leerjaren: dierenpark Paira Daiza
Vertrek: 8.00u - Aankomst: 18.15u
Kostprijs: € 27,50 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: autocar en alle activiteiten in het dierenpark

08.00u-18.30u

Schoolreis vijfde leerjaren: pretpark Bellewaerde
Vertrek: 8.00u - Aankomst: 18.15u
Kostprijs: € 27,50 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: autocar en alle activiteiten in het pretpark

08.00u-20.00u

Schoolreis zesde leerjaren: pretpark Bobbejaanland
Vertrek: 8.00u - Aankomst: 19.45u
Kostprijs: € 28 (via factuur april)
Inbegrepen kostprijs: autocar en alle activiteiten in het pretpark

13.15u

Diploma-uitreiking in de derde kleuterklassen door de directeur en de leerkrachten

11.40u

Laatste schooldag: zie pagina 11.
De voor– en naschoolse opvang blijft open tot en met 18.30u (zie pagina 11)

STROOKJES

STROOK 1: VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG OKEE
OP VRIJDAGNAMIDDAG 28 JUNI
Ondergetekende,���������������������������������������������������������� schrijft volgend(e) kinderen in voor de opvang op vrijdagnamiddag 28 juni:
Naam kind(eren)

Klas

De werkwijze (warm middagmaal in het schoolrestaurant verplicht) en de kostprijs blijven ongewijzigd.
De opvang blijft open tot uiterlijk 18.30u.
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP VRIJDAG 7 JUNI

STROOK 2: OFFICIËLE DIPLOMA-UITREIKING OP DINSDAG 25 JUNI
Ondergetekende,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader van
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� uit

het zesde leerjaar A / B /C

zal aanwezig zijn op de officiële uitreiking van de diploma’s en het afscheidsfeest van de zesde leerjaren op
dinsdag 25 juni om 20.30u met:
............ .

kinderen (de leerlingen uit de zesde leerjaren hoeven niet ingeschreven te worden)

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

volwassenen

HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP VRIJDAG 7 JUNI
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STROOKJES

STROOK 3: OUDERCONTACTAVOND OP DINSDAG 25 JUNI
Ondergetekende,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� moeder/vader
zal aanwezig zijn op de oudercontactavond op dinsdag 25 juni vanaf 16.30u tot 20.00u:
Hij/zij die wenst de klastitularis(sen) te spreken van zijn/haar kind(eren):
Ik kan niet aanwezig zijn van ......................... u. tot .. ............................ u.
Bij aankomst: gelieve aan te melden aan het onthaal.
Naam van de leerling

Klas

Uur (wordt aangevuld door de klasleerkracht)

zal niet aanwezig zijn op de oudercontactavond op dinsdag 25 juni:
Naam van de leerling

Klas

ik wens op dinsdagavond 25 juni ook een gesprek met:
Naam van de leerling

Klas

Zorgcoördinator juf Annelies
CLB-medewerker
Sportleerkracht
Leerkracht godsdienst
Leerkracht zedenleer
GELIEVE DEZE STROOK AF TE GEVEN EN ALLE KINDEREN TE VERMELDEN
Wie zich niet kan vrij maken op dinsdagavond 25 juni kan het zorgteam van onze school contacteren voor een afspraak op
een ander tijdstip of op een andere datum: juf Annelies Anckaert: T 0478 69 67 78 of annelies.anckaert@bsdetoekomst.be
of bij de leden van het zorgteam (juf Inneke, juf Julie en juf Corry): T 056 65 01 48
HANDTEKENING

UITERLIJK AF TE GEVEN OP DINSDAG 4 JUNI
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Foto van de maand

Een onvergetelijke bos- en zeeklas.

Deze INFO is een publicatie van
GO! Basisschool De Toekomst - Avelgem.
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Wenst u deze schoolkrant info ook maandelijks via
elektronische weg (mail) ontvangen: geef een seintje.
Kerkhofstraat 51, 8580 Avelgem
T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be
www.bsDeToekomst.be

CONTACT: info@bsdetoekomst.be
V.U.: Steven Verplancke, directeur GO! Basisschool De Toekomst Avelgem

