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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Met de mooie kleurenpracht in de natuur, de dalende
temperaturen, vallende bladeren,… is de hersttijd nu echt ingezet.
De herstvakantie was een heel welgekomen rustmoment zowel
voor de leerlingen als voor de juffen en meesters die de afgelopen twee maanden opnieuw
paraat stonden om het beste van zichzelf te geven.
Intussen werden er al heel wat acties gedaan om in het kader van ‘Rode Neuzen Dag’ geld
in te zamelen om een stille ruimte op school te kunnen creëren.
De herstwandeling was alvast een heel fijn schoolmoment waarop ouders, grootouders,
leerlingen, juffen en meesters samen genoten van een fijne tocht door het stadspark en een
gezamenlijk afsluitend ‘soepmoment’.
In de lagere school werd net voor de vakantie het eerste perioderapport uitgereikt. Voor
sommigen een bevestiging van hun inzet. Voor anderen dan weer een signaal om er de
komende maanden extra hard tegenaan te gaan.

Als school vonden we het heel fijn dat we heel veel ouders mochten begroeten op het
oudercontactmoment. Deze momenten zijn niet alleen belangrijk om vanuit de school te
vertellen hoe het met jullie kinderen loopt in de klas, het geeft de juf of meester ook de
kans om extra toelichting of tips te geven. Ook de info die we van de ouders krijgen tijdens
deze momenten kunnen vaak een hulp zijn om alle ondersteuning of hulp nog beter op
mekaar af te stemmen.
De komende periode staat er ook weer heel wat op het programma. Op vrijdag 8
november komt de Sint langs op school. Hopelijk raakt hij nu wel makkelijk tot bij ons en
hoeft hij niet opnieuw een kamer te reserveren in de Mantel van Sint Maarten.
Op zaterdag 16 november verwachten we iedereen op ons eetfestijn. Varkensgebraad,
tongrolletjes, balletjes in tomatensaus of een veggieburger,… er is ongetwijfeld wel iets bij
dat je lust. Nodig grootouders, nonkels, tantes, buren, vrienden uit en steun onze
school. Iedereen van harte welkom!!!
Hoewel de dagen steeds korter worden, komt er een periode vol gezelligheid aan. Met de
advent en kerst- en nieuwjaarsdagen in het vooruitzicht, vliegen we er terug in voor de
komende twee maanden.
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning november 2019
Vrijdag

1

november

Zaterdag
Zondag
Maandag

2
3
4

november
november
november

° HERFSTVAKANTIE
° ALLERHEILIGEN
° ALLERZIELEN
° INSTAP PEUTERKLAS

° Stagejuffen/meester op school

Dinsdag

5

november

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

6
7
8
9
10
11
12
13

november
november
november
november
november
november
november
november

Donderdag 14
Vrijdag
15

november
november

° 9 uur tot 16 uur: Opleiding PROFS – Gent
° Stagejuffen op school

° Welkom aan de peuters die
vandaag starten in onze
kleuterschool!
° Stageklassen 2KA, L1A, L1B,L2B,
L3B, L5B, L6.1
° meneer Jeroen
° 2KA

Zaterdag

Zondag
Maandag
Dinsdag

16

17
18
19

november

november
november
november

°13.30 uur tot 16 uur: Centrumraad CLB

° meneer Jeroen

° SINT MAARTEN op school

° BS

WAPENSTILSTAND/ SINT MAARTEN

VRIJAF!!!

° Stagejuffen op school

° 1KA/B, 2KB, 3KB

° Start stage studenten
Arteveldehogeschool tot en met 26
november 2019

° L1A en L1B

° 9.00 – 15.00 uur: Nascholing rond
wiskundig denken – Werken met
kommagetallen
°10.00 – 12.30u: Inforonde Katholiek
Onderwijs - Zwijnaarde
° EETFESTIJN BASISSCHOOL

° Juf Mieke (L4A) en juf Candice
(zorg)

° Start voorleesweek van 16 tot 24
november 2019

° IEDEREEN VAN HARTE
WELKOM!
°Meer info verderop in deze
bode…

° Stagejuffen/meesters op school

° L1A/B, L2B, L3B, L5B, L6.1

° 8.30 – 12.00u: Project
‘Ouderbetrokkenheid in transitie’ – Aalst

° Juf Hilde (zorgco), juf Naïma
(zorg), juf Mieke (peuterklas),
meneer Jeroen
° Juf Liesbet (1KA)

° 9.00 – 12.00u: Bijscholing ‘Routines ruimer
bekeken’ – PEDIC Gent
°9.30 – 12.30u: Opleiding
‘Taalbeleidsexpert’ – Leuven
° SMART-dag - Arteveldehogeschool

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20
21
22
23
24

november
november
november
november
november

° meneer Jeroen

° Juf Kimberly (zorg)

° Stagejuffen op school

° Juf Lynn (2KB), juf Heidi (3KA),
juf Karen (3KB) (studenten
vervangen in de klas
° 1 KA/B, 2KA/B, 3KB

° Daguitstap Gent + musical ‘Annie’

° L3 en L4

Maandag

25

november

Dinsdag

26

november

Woensdag

27

november

Donderdag 28

november

Vrijdag

29

Zaterdag
Zondag

30
1

november

° 9.00 – 11.30u: ‘Alles met de bal’ – MOEV
– Moorsel
° 9.30 – 15.00 uur: SMART-dag –
Arteveldehogeschool Gent
° Stagejuffen/meesters op school
° 9.30 – 15.30 uur: Bijscholing ‘Startende
GOK/ZORG-leerrkachten’ – Gent
° Stagejuffen op school
° 19.00 – 20.00 uur: ZUMBA voor ouders met
kinderen t.v.v. Rode Neuzen
° 9 uur tot 16 uur: Opleiding PROFS – Gent
°16.00 tot 20.00 uur: OUDERCONTACT
KLEUTERSCHOOL
° 9.00 tot 11.30 uur: Spelcarrousel Nieuwerkerken
° 9.30 – 16.15 uur: SOK-congres – Affligem

° L4
° mentoren
° L1A/B, L2B, L3B, L5B, L6.1
° Juf Candice (zorg)
° 1KA/B, 2KB, 3KB
° geïnteresseerde ouders en
leerlingen (info volgt nog)
° meneer Jeroen
° KS
° L3
° Juf Hilde ( zorgco) en meneer
Jeroen

november
december

Werken in de omgeving van de school
Vanaf de herfstvakantie worden er in de omgeving van de school
(Pontstraat – Sint Martensplein) werken uitgevoerd door Proximus.
Hierdoor kan er mogelijk hinder ontstaan. De aannemer houdt zich evenwel
aan de gemaakte afspraak dat er niet gewerkt wordt op het moment dat de
school uit is. In de verdere loop van het schooljaar zullen er ook nog werken
uitgevoerd worden in de Molenstraat. We houden jullie op de hoogte om alles
zo vlot mogelijk te kunnen organiseren.
Hoffelijkheid, begrip en geduld zijn zeker en vast een waardevolle hulp om
deze periode te overbruggen.

Schoolrekeningen - NIEUW REKENINGNUMMER
Mogen we vragen om de schoolrekeningen stipt te betalen? Indien er toch iets fout liep of u heeft
een vraag, aarzel dan niet om contact op te nemen met het schoolsecretariaat of de directeur. Zij
helpen u graag verder!
Zoals vorig schooljaar aangekondigd, wordt er een ander rekeningnummer
gehanteerd. Mogen we vragen om dit aan te passen in uw betalingsverkeer
met de school?
Betalingen aan de school gebeuren voortaan op het rekeningnummer:

IBAN: BE 3836 3189 0465 72

BIC: BBRUBEBB

RODE NEUZEN-NIEUWS!
Dat onze school een ‘Rode Neuzenschool’ is, zal u wellicht niet ontgaan zijn. In
september startten we met de verkoop van de Rode Neuzen gadgets. Enkel deze actie
leverde al € 1910 op! De ingezamelde middelen zullen gebruikt worden om een stille
ruimte te creëren en in te richten in onze basisschool. Vanuit DvM Basisschool willen we
iedereen al bedanken voor de gulle bijdrages die we mochten ontvangen. We rekenen
bij de komende acties graag opnieuw op jullie steun.
Uiteraard draait Rode Neuzen Dag niet enkel om geld inzamelen. Het is meer dan dat.
Tijdens onze herfstwandeling konden we alvast genieten van een fijn SAMEN-moment
met de ganse school. Het was dan ook ontzettend fijn dat er zoveel ouders en
grootouders mee kwamen wandelen… . Een mooie, warme en deugddoende activiteit…

Ook in november vallen de acties niet stil. Tijdens het eetfestijn wordt de tombola
vervangen door een snoepjesverkoop ten voordele van ons schooleigen project.

Op woensdag 27 november wordt er ook een zumba les
georganiseerd in de polyvalente ruimte van onze nieuwbouw.
Hieraan kunnen 30 volwassenen deelnemen vergezeld van
hun kinderen. De deelnameprijs bedraagt € 4 /volwassene en
€ 1 per kind. Meer info volgt nog.
Je leest het, we blijven er volop voor gaan!

Eetfestijn DvM Basisschool - 16 november

Helm op. Fluo top!
Net als vorig schooljaar, neemt onze school opnieuw deel
aan de actie ‘Helm op. Fluo top!’
Met deze actie willen we het dragen van een fietshelm en
fluo kledij aanmoedigen in deze donkere periode.
Er kan dus opnieuw gespaard worden voor gratis
toegangstickets voor de Zoo Antwerpen of Zoo
Planckendael.
De actie loopt van de herfstvakantie tot aan de
krokusvakantie.
De stickerkaarten worden uitgedeeld in de klassen in de
week van 4 november. Spaar jij mee en zorg je zo voor een
veiliger verkeer? TOP!

Nieuws van het leerlingenparlement
In oktober werden de nieuwe vertegenwoordigers van het leerlingenparlement aangeduid.
Bijgevolg werd er op maandag 21 oktober al een eerste vergadering belegd waarbij alle nieuwe leden
verwelkomd werden. De vertegenwoordigers van het leerlingenparlement voor het schooljaar 2019-2020 zijn:
4A: Maya Cant en Wannes Premereur – Adoptieklas 3A
4B: Margaux Sonck en Piet D’Haeseleer – Adoptieklas 3B
5A: Arne Rombaut en Naya Malki – Adoptieklas 2A
5B: Laura Cami en Khadija Nessar – Adoptieklas 2B
6.1: Anissa Jooris en Yildiray Yildirim – Adoptieklas 1A
6.2: Céleste De Block en Joseph Mabomba – Adoptieklas 1B
We wensen alle vertegenwoordigers een fijn schooljaar toe waarin ze hopelijk veel dromen kunnen realiseren!

TERUGBLIK VORIG SCHOOLJAAR
De klas van juf Candice, L4B, won vorig jaar de bib-wedstrijd van UTOPIA.
Het onderstaande artikel ontsnapte aan de aandacht van de redactie, maar willen we jullie
toch niet achterhouden. Bij deze:

Een volledig jaar gingen we naar de bib en ontleenden we vele interessante boeken. Er was ook een
wedstrijd aan verbonden. Wij hadden “de dader” gevonden: “Kapitein Onderbroek”!. We hebben met
onze klas een workshop gewonnen met Laura Janssens. Het was een zeer boeiende en leerrijke
workshop!
Enkele reacties van de leerlingen:
Laura Janssens is een heel leuke tekenares. Ze tekent leuke cartoons en leert het aan kinderen. Van
haar leven maakt ze leuke cartoons en ze maakt er grappige verhalen van. (Marte, Andrea, Fineas,
Joyce en Jacky)
Laura heeft ons geleerd om cartoons te tekenen stap voor stap. Eerst heeft ze ons boeken getoond.
Ze heeft al een volledig boek zelf gemaakt. Onze eerste tekening was om te proberen een mannetje
of een vrouwtje te tekenen. Ze heeft ons een techniek geleerd hoe je een neus en wenkbrauwen moet
tekenen. (Laura, Khadija, Gi-Kay, Milo, Ozan en Jelleke)
Vele groetjes,
Juf Candice en de leerlingen van 4B

Voorleesweek 16 tot 24 november 2019
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet
Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en staat in het teken van
'voorleesrituelen'. Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk
fragment voor de schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het
kinderdagverblijf: wat is jullie voorleesritueel? Van voorlezen een vaste gewoonte
maken, daar draait het om!
Tijdens de voorleesweek komt meneer Jeroen voorlezen in de verschillende klassen!

Roken in de buurt van de school
Graag doen we een warme oproep aan
al onze ouders, grootouders,… om niet
te roken aan de schoolpoort.
Naast de peuken in de onmiddellijke
schoolomgeving, zou het ook fijn zijn
om met z’n allen het goede voorbeeld
te geven. Mogen we ook op jouw steun
rekenen? Dankjewel!

Oudercomité en schoolraad
Graag geven we de vergaderdata mee van het oudercomité en de schoolraad.
Ouders die graag aansluiten bij het oudercomité kunnen contact opnemen via het
mailadres oudercomité@dvmbasis.be .
VERGADERINGEN OUDERCOMITÉ
Do 12/12/2019 20.00u – Leraarszaal basisschool
Do 23/01/2020 20.00u – Leraarszaal basisschool
Do 05/03/2020 20.00u – Leraarszaal basisschool
Do 23/04/2020 20.00u – Leraarszaal basisschool
Ma 02/06/2020 20.00u – Leraarszaal basisschool
VERGADERINGEN SCHOOLRAAD
Do 19/03/2020 20.00u – Leraarszaal basisschool
Do 11/06/2020 20.00u – Leraarszaal basisschool

VEILIG VERKEER

Familienieuws
Overlijden
Remi De Proft, gewezen directeur van onze basisschool, (° 6 februari 1950 - 23 september 2019)
Jan Wellens, schoonbroer van juf Katrien Van Boxstael, (° 24 november 1959 – 20 oktober 2019)

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

Menu november

Nieuws van externen

