
 

futura Geluwe                        futura Tuinwijk 

buitengewoon basisonderwijs                   buitengewoon basisonderwijs  

G. Gezellestraat 91                           Eikenlaan 25 

8940 Geluwe                                   8930 Menen 

(+32) 56 51 29 44 

stefanie@futurascholen.be                                                                    

www.futurascholen.be 
 

 

 

Link naar onze website  
 

 

Nieuwsbrief 4 
 

Uitwisseling Marke OV4 type 3 - Futura 

Geluwe 3e graad 
Wanneer OV4 type3 en Futura Geluwe elkaar ontmoeten ziet dat er zo uit… 

Vanuit een (proactieve) cirkel 
vertrekken we en delen we onze 

ervaringen…Middelbaar (Ter 

Bruyninge) versus lager.  Velen kennen 

elkaar nog van vorig jaar.  Iedere maand 

zorgen we voor een ontmoetingsmoment, in kader 

van onderwijsloopbaanbegeleiding van onze 

leerlingen derde graad. 

Daarna was er een gemengde kwis. 

                        

We deelden onze kennis en gingen op zoek naar de slimste groep, de slimste gemengde groep. 
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Snoezelen... 
Vorige week donderdag ging de S1 voor de derde keer dit 

schooljaar “snoezelen” in ‘Villa Imagina’ te Kortrijk. Het was 

voor alle kids weer genieten van de eerste tot de laatste minuut… 

Hieronder enkele sfeerbeelden: 

 
 

Lezen tijdens de middag! 

Sinds vorige week mogen de leerlingen van de lagere school komen 

lezen tijdens de middag in ons gezellige leeslokaal.  We willen zo 

het lezen stimuleren in kader van ons GOK-beleid (GOK = Gelijke 

OnderwijsKansen) 

 

 



 

 

Futura voor ! 

Met de Futurascholen (regio Menen - Geluwe - Wervik) werken we 

dit schooljaar gezamenlijk rond de thema's armoede, klimaat en 

vrede. 

  

De Futurascholen organiseren in het kader van De Warmste Week 

verschillende acties ten voordele van de voedselbank TasToe. 

  

Samen knokken we tegen armoede en sociale uitsluiting. 

 

Futura Geluwe & Tuinwijk - buitengewoon basisonderwijs 

 Yoga for life 
   
Op vrijdag 13 december organiseert Futura buitengewoon onderwijs 

een sessie ‘Yoga voor beginners’ onder de begeleiding van Annelies 

Sintobin. 

  
Iedereen is welkom maar vooraf inschrijven is noodzakelijk! 
 Dit kan via stefanie@futurascholen.be of telefonisch op 

0499/253958. 

 De 12 euro bijdrage gaat volledig naar de voedselbanken. 

 

Futura - alle scholen 

 Drop je dopje 
  
We zetten een gezamenlijke actie op in functie van ‘DE WARMSTE 

WEEK’ van StuBru: 

• Alle Futurascholen werden een inzamelpunt voor de dopjesactie 

van het BCG (Belgisch Centrum voor Geleidehonden). 

• Eén van de Futura-leerkrachten schreef het Nationale 

Dopjeslied ‘Drop je Dropje!” en nam het ook op.  
   

Onder de slogan “Met deze CD zing en dop je gegarandeerd mee!” 

willen we het BCG niet alleen meer kenbaarheid geven, maar ook 

mensen aanzetten tot inzamelen van dopjes en bovenal ons goed 

doel een financieel duwtje in de rug geven. 
   

Via deze link kan je een fragment beluisteren en eventueel een CD 

bestellen: 

https://bcg.geleidehond.be/koop-hier-de-cd-van-Meester-P. 

mailto:stefanie@futurascholen.be?subject=Yoga%20for%20life
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In onze school staat een grote ton die we graag helemaal willen 

vullen!  Geef dopjes van flessen mee met uw kind naar school en 

steun zo onze actie voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden!  

Meer info over deze organisatie vind je op www.geleidehond.be. 

 

 

 

Futura Geluwe & Tuinwijk – buitengewoon onderwijs 

 Knuffel for life  

Je kan zelf een knuffel komen maken, onder de deskundige  

begeleiding van juf Hilde. 

We recycleren een oude jeans tot een knuffel! 

 

Waar?  Guido Gezellestraat 91 – 8940 Geluwe 

Wanneer? Zaterdag 14 december 2019, van 10u-12u 

Kostprijs?  15 euro (dit bedrag gaat integraal naar het goede doel!) 

 

Nodig? 

- een naaimachine (en de basisvaardigheid om ermee te werken) 

- 2 donkere knoopjes 

- een jeansnaald voor de machine. 

Inschrijven? via stefanie@futurascholen.be 
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Nieuwbouw  

 

Op 18 november startte de aannemer, firma Denys uit Wondelgem, met 

de bouwwerken op het domein te Geluwe. 

Ondertussen zijn de eerste stappen gezet: het ‘sprookjes-paviljoen’ 

werd leeggemaakt en gesloopt, leidingen werden verplaatst.  De site 

werd afgezet met rasters. 

 

Tijdens de komende weken start men met de grond- en 

funderingswerken. 

In januari verwachten we de ‘eerste steenlegging’... spannend! 

Einde van de werken is voorzien voor maart 2021. 

Tijdens de bouwwerken is de parking niet beschikbaar! 

Wordt vervolgd... 

 

Sinterklaas-kriebels 

Op dinsdag 3 december kropen de leerlingen van R1 en R2 in de huid 

van Roetpiet en Sinterklaas. 
Ze speelden het verhaal na dat eerder werd aangebracht tijdens een 

toneel/rollenspel. 

 
De kriebels om Sinterklaas in levende lijve te ontmoeten waren 

alvast aanwezig! 

 

 



 

 

Pieten-parcours 

Wie helpt er Sinterklaas met alle pakjes naar de kindjes te 

brengen? 

 

De kinderen van K1, K2, K3 , S1, R1, R2, 

R3, R7 en  

U1 mochten alvast eens oefenen op het 

enige echte 'pietenparcours'! 

 

      

        
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

HIP-PO 
Om het thema van Ridders en Kastelen af te sluiten gingen de 

ridders en de prinses van de S2-klas een wandeling maken met hun 

pony. 

Daarna mochten ze ook nog een bezoekje brengen aan Slecht Weer 

Vandaag.  Slecht Weer Vandaag was aan het rusten om ’s nachts 

weer met Sint en Piet op pad te kunnen gaan. 

 
 
     
 
     
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

Dinsdag 10 december 2019 8u30-12u    zitdag brugfiguur Steffi, 

Vrijdag 13 december 2019    R7   Kerstuitstap 

Vrijdag 13 december 2019 16u20      Yoga for life, vestiging Geluwe 

Vrijdag 13 december 2019      Vriendenkring Geluwe/Tuinwijk op de 

         kerstmarkt, Watermolenwal te Heule 

Zaterdag 14 december 2019 10u-12u     Knuffel for life, vestiging Geluwe 

Dinsdag 17 december 2019 10u-12u     zitdag brugfiguur Miriam, 

          Tuinwijk Menen 

Woensdag 18 december 2019 9u-12u  R6   Naar de zero-waste winkel te Kortrijk 

Zaterdag 21 december 2019 vanaf 12u    Vriendenkring Geluwe/Tuinwijk op de  

         slotshow ‘Geluwe ontdekt Geluwe’ –  

         onder de kerktoren in Geluwe. 

Maandag 23 december 2019      start wintervakantie 

         (kerstvakantie) t.e.m. 05/01 

 

Wij wensen u 
een gezellig en warm 

eindejaar 
& 

een gelukkig  
2020! 

 


