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Alle lessen blijven geschorst en er wordt opvang voorzien   
27 maart 2020 

 

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SCHOOL? 

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang (van 8.00u tot 17.00u) verzekeren: enkel 

voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 

voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen. Zij hebben immers niet de mogelijkheid om thuis te 

werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat 

iedereen naar de winkel kan, … . 

 

Zieke kinderen blijven vanzelfsprekend thuis. 

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis 

op. Als dat niet mogelijk is; contacteer ons. 

Bij het organiseren van de opvang zullen we natuurlijk rekening houden met hygiëne, afstand, 

ventilatie, ... .  

HOE KAN IK LATEN WETEN OF MIJN KIND(EREN) NAAR SCHOOL KOMT(EN)? 

ENKEL ALS JE KIND(EREN) VOLGENDE WEEK GEBRUIK ZAL (ZULLEN) MAKEN VAN DE OPVANG: 

Mogen we vragen dat je het volgende onlineformulier tegen zondagmiddag (12 uur) 29 maart 

volledig invult: https://forms.gle/mNRGo7m7YFUUgEoZ9 . Je hoeft maar één formulier per gezin in 

te vullen. Tip: vergeet niet op ‘verzenden’ te klikken.     

Zo kunnen wij de opvang goed voorbereiden.  

 
WANNEER BEGINT EN EINDIGT “DE OPVANG”? 

 
Vóór 8.00u: leerlingen die vóór 8.00u aankomen, dienen naar de voor- en naschoolse opvang OKEE 
te gaan. 
 
Tussen 8.00u en 8.50u: er zal dagelijks toezicht voorzien zijn op één of meerdere speelplaatsen (of 
in de polyvalente zaal bij regenweer).  
 
Tussen 16.00u en 17.00u en op woensdag tussen 11.40u en 12.40u: er zal dagelijks toezicht 
voorzien zijn op één speelplaats (of in de polyvalente zaal bij regenweer). Op woensdagmiddag tot 
12.40u. 

 

https://forms.gle/mNRGo7m7YFUUgEoZ9


  
 

 

Kerkhofstraat 51  T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41  info@bsdetoekomst.be  

8580 Avelgem         www.bsDeToekomst.be 

   

 
WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG OKEE? 

 

Onze voor- en naschoolse opvang OKEE blijft open: elke werkdag van 6.45u tot 8.30u en van 16.00u 

tot 18.30u; op woensdag van 11.40u tot 18.30u. De kostprijs blijft ongewijzigd. 

Communicatiekanalen opvang OKEE: 0479 82 86 97 |opvang@bsdetoekomst.be  

 

WAT ZAL ONZE SCHOOL DOEN OM DE GEMISTE LEERSTOF BIJ TE WERKEN? 

Alle leden van het schoolteam engageren zich om ‘zelfstandige’ herhalingstaken te voorzien: 

 

1) wanneer ontvang je de taken:  

- Op maandag 30 maart ontvang je via mail een weekplan. Het weekplan zal ook op de 

website (homepagina) van onze school staan: www.bsDeToekomst.be . 

- Elke dag verschijnt op de klaspagina (Facebookpagina) van de klas én van de school een 

tip/taak/… 

 

2) als je thuis iets moeilijker kan printen:  

 Je vindt alle weekplannen en taken op onze website (homepagina) www.bsDeToekomst.be : 

zeer handig als je werkt met een smartphone, tablet, … . 

 Niet alles hoef je te printen: sommige antwoorden kan je op een kladblad noteren; 

(lees)teksten kan je van ‘het scherm’ aflezen, … . 

 Help je klasgenoten, maar vermijd persoonlijk contact en onnodige verplaatsingen. 

 Je kan de weekplannen en taken afhalen op school, maar respecteer de regels van preventie 

en hygiëne. Het secretariaat is elke werkdag open van 8.00u tot 17.00u (op woensdag tot 

12.30u). 

 De weekplannen en taken kan je per post ontvangen; geef een seintje. 

 

3) twee basistips: 

 De resultaten van de weekplannen en taken tellen niet mee voor het ‘rapport’, maar we 

raden wel erg aan om ermee dagelijks aan de slag te gaan.  

 Als je kind sommige opdrachten niet (zelfstandig) tot een goed einde kan brengen; laat dan 

die opdrachten open. Paniek is niet nodig. 

 

 
 

mailto:%7Copvang@bsdetoekomst.be
http://www.bsdetoekomst.be/
http://www.bsdetoekomst.be/
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IS ER EEN PAASRAPPORT IN DE LAGERE AFDELING? 

 
De klasleerkracht zal op donderdag 2 april via mail het paasrapport bezorgen: periode 6 januari tot  
en met 13 maart 2020. Omdat er geen paastoetsen konden georganiseerd worden, kan het zijn dat  
de evolutie van je kind(eren) binnen enkele leergebieden met woorden (in plaats van cijfers) in 
kaart wordt gebracht. 

 
OPVANG TIJDENS DE PAASVAKANTIE? 

 
De gemeente Avelgem zal tijdens de paasvakantie opvang organiseren: zie de brief die we gisteren 
aan alle gezinnen hebben bezorgd (mail, website, Facebook & Instagram). 
Inschrijven vóór 30 maart: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1mehKpap0j0LWmDBld7e1XWAjlFhGG2K1Q_5bLM
93TvUahQ/viewform?fbclid=IwAR2EReMpmuOUWpSVndVZTYpSivaLBzuL4M4_mBb43MD86o5RLP
WcixBan1E 
 
NA DE PAASVAKANTIE?  
 
De Nationale Veiligheidsraad vergadert vandaag. Als school volgen wij vanzelfsprekend de  
richtlijnen die de Nationale Veiligheidsraad opstelt. 

 
HOE BLIJFT DE SCHOOL BEREIKBAAR? 

 
De school blijft elke werkdag bereikbaar van 8.00u tot 17.00u; op woensdag tot 12.30u. 
T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41 | info@bsdetoekomst.be |www.bsDeToekomst.be  

 
HOE BLIJFT HET ZORGTEAM BEREIKBAAR? 

De leden van het zorgteam blijven bereikbaar. Heb je een vraag, … : neem gerust contact  
op. 

 juf Annelies: M 0478 69 67 78 of annelies.anckaert@bsdetoekomst.be 

 juf Inneke: zorgkleuter@bsdetoekomst.be 

 juf Julie: zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be 

 juf Corry: zorglager@bsdetoekomst.be  

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1mehKpap0j0LWmDBld7e1XWAjlFhGG2K1Q_5bLM93TvUahQ/viewform?fbclid=IwAR2EReMpmuOUWpSVndVZTYpSivaLBzuL4M4_mBb43MD86o5RLPWcixBan1E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1mehKpap0j0LWmDBld7e1XWAjlFhGG2K1Q_5bLM93TvUahQ/viewform?fbclid=IwAR2EReMpmuOUWpSVndVZTYpSivaLBzuL4M4_mBb43MD86o5RLPWcixBan1E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1mehKpap0j0LWmDBld7e1XWAjlFhGG2K1Q_5bLM93TvUahQ/viewform?fbclid=IwAR2EReMpmuOUWpSVndVZTYpSivaLBzuL4M4_mBb43MD86o5RLPWcixBan1E
mailto:info@bsdetoekomst.be
mailto:annelies.anckaert@bsdetoekomst.be
mailto:zorgkleuter@bsdetoekomst.be
mailto:zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be
mailto:zorglager@bsdetoekomst.be
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HOE BLIJFT DE GEMEENTELIJKE BRUGFIGUUR BEREIKBAAR? 

 
De gemeentelijke brugfiguur, juf Veerle Gevaert, blijft bereikbaar:  
M 0474 91 96 64 of veerle.gevaert@avelgem.be  

 

 
 

 
GAAT DE BLOEMENVERKOOP NOG DOOR? 
 
De bloemenverkoop zelf gaat door, maar de geplande ‘ophaaldag centen’ (vrijdag 3 april) 
wordt natuurlijk uitgesteld. We brengen je later op de hoogte van de nieuwe datum/data. 

 
MEER INFORMATIE? 

Heb je nog een vraag, …: aarzel niet om ons te contacteren.  

 

Vele warme groeten uit De Toekomst. 

 

Steven Verplancke 

Directeur 

 

 

mailto:veerle.gevaert@avelgem.be

