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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Het schooljaar is ondertussen al goed van start gegaan. Lachende snoeten, hier en daar
soms een traantje, enthousiaste leerkrachten,… kortom onze school bruist terug van het
leven.
De leerlingen van het 3de leerjaar en hun meesters namen hun intrek in splinternieuwe
lokalen met nieuw meubilair. Ook onze eetzaal werd opgefrist met nieuwe tafels en stoelen
en in alle klassen van de lagere school werd ook een nieuw digitaal bord geplaatst. De 25
chromebooks die we vorig jaar aankochten, werden uitgebreid met nog eens 25
exemplaren. Ook werden er zowel in de kleuterschool als de lagere school nieuwe
materialen aangekocht om het lesaanbod nog rijker te maken zodat onze leerlingen de best
mogelijke groeikansen krijgen. In de kleuterschool verschijnen naast Jules dus ook Loeloe
en Pompom. In het eerste leerjaar leren ze lezen met Hup en Aap en in de andere klassen
van de lagere school wordt er met de nieuwe taalmethode Taalkanjers gewerkt. We kijken
met DvM Basisschool hoopvol de toekomst tegemoet.

Handen vol hoop is meteen ook het nieuwe jaarthema voor
pastoraal op onze school. Mensen ondersteunen, dragende
handen, zorgen voor elkaar,… het zijn maar enkele waarden die
we dit jaar extra in de verf zullen zetten. Zeker tijdens onze
schoolvieringen waar we met groot en klein tijd nemen om even
stil te staan, te bezinnen en hoopvol vooruit te kijken.
Hoopvol was ook de eerste vergadering van het oudercomité
waarop we verschillende nieuwe leden mochten verwelkomen.
We wensen voorzitter Christel Bombeeck veel succes met het
opgenomen engagement en doen graag nog een oproep naar
betrokken en geëngageerde ouders die op regelmatige of iets
minder regelmatige basis ons oudercomité willen komen
versterken. Zo kan je samen met ons de toekomst van onze school
vorm geven.
We hopen op een fijn schooljaar en wensen ieder van jullie een
leuke, leerrijke en inspirerende tijd op DvM Basisschool!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool
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° 9 uur tot 12 uur: Vergadering directeurs
Basisonderwijs regio Oost
° 9.30 uur tot 12.30 uur:
Cultuurgebonden ontwikkeling – Zilli(g)
op openluchtklassen - Nascholing
° 8 uur tot 17 uur: Nascholing Rode Kruis
° 9 uur tot 16 uur: Opleiding PROFS
° 9.00 – 16.00uur: Vormingsdag
vakbondsafgevaardigden
° NM: Busevacuatieoefening
° WERELDDIERENDAG
° Sportdag LS – Sportcentrum Schotte
° 9 uur tot 16 uur: TOL-congres –
‘Moeder waarom leRen wij?’
° DAG VAN DE LEERKRACHT

° Directeur
° meester Michiel, juf Kimberly
VV
° juf Katrien
° Directeur
° juf Nathalie VH en juf Candice
° LS
° LS (€ 1,5)
° Directeur, zorgco
PROFICIAT AAN ALLE
LEERKRACHTEN VOOR HUN
DAGELIJKSE INZET EN HUN
ENTHOUSIASME

Levensloop i.s.m. Rode Kruis-Aalst
Levensloop i.s.m. Rode Kruis-Aalst
Lokale verlofdag (geen school BS/HUM)
° 9 uur tot 12.30 uur: Project
‘Ouderbetrokkenheid in transitie’

° Directeur, zorgco juf Hilde, juf
Naïma, juf Mieke VN

° 14.00-16.00 uur: Christenen op de
basisschool - Vorming
° 19.30 uur: Ouderavond ‘Lezen=sleutel
tot succes!’
° Boekenhouderproject op school
° 19.30 uur: Vergadering Raad van
Bestuur DvM Basisschool en Humaniora
° VM – Medisch onderzoek op school
° 9 uur tot 12 uur: College van Directeurs
Scholengroep Unika - Herdersem
° Schoolfotograaf

° juf Lut

° DAG VAN DE KINDERVERZORGSTER

PROFICIAT AAN ONZE
KINDERVERZORGSTERS!

° Leerlingenbesprekingen LS
° WEEK VAN HET BOS
° 9.30 uur tot 15.30 uur: Ik zie het anders!
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en
spiegelen bij kinderen in het kleuter- en
basisonderwijs
° Internationale dag van de witte stok
° 9.30 uur – 11.30 uur: KHIVA –
Antipestprogramma - Vorming

° IEDEREEN WELKOM!!!
° 2KK, 3KK
° Directeur
° L4B
° Directeur
° BS

° juf Naïma

° Directeur, zorgco juf Hilde
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° 9.30 uur tot 12.30 uur: Speelplaats in de
kijker voor lager onderwijs - Nascholing
° Stagejuffen van Arteveldehogeschool
komen observeren in de stageklassen van
het eerste leerjaar.
° Speelplaats in de kijker voor
kleuteronderwijs - Nascholing
° 16 uur: Personeelsvergadering LS
‘Krachtig leren – wiskunde’
° 20 uur: Oudercomité
° DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
° Stagejuffen van Arteveldehogeschool
komen observeren in de stageklassen van
het eerste leerjaar.
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° juf Lien
° juf Poriau Birgit en Van den
Steen Laurien
° juf Kim
° LS
° Directeur, juf Mieke VN, juf
Katrien
° Kom in het uniform van jouw
jeugdbeweging naar school!
° juf Poriau Birgit en Van den
Steen Laurien

° 10 uur: College van Aangesloten
Schoolbesturen SG UNIKA - Gijzegem

° Directeur

° 9 uur – 12 uur: Datagebruik in
schoolbeleid (Zottegem)
°13.05u: Leerlingenparlement

° Directeur

° 16 uur: PV KS
° Oudercontact 6.1/6.2 (deel 1)
° Wenmoment peuterklas instappers
4/11 – Info volgt!
° 9.30 uur tot 12.30 uur: Opleiding
taalbeleidsexpert
° 10 uur: LOP – Schotte
° 10.30 uur: Toneel ‘Armen zijn rijker’ –
CC De Werf
° 16.00 uur: Vergadering Comité
Preventie en bescherming op het werk
° 9 uur tot 16 uur: Opleiding PROFS
° Oudercontact LS
° Rapport 1

Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

Verkozen leerlingen, directeur,
juf Lien, juf Candice
° KS
° juf Nicky, juf Kimberly VV
° PK
° juf Kimberly B
° Directeur
° L5
° Directieur, juf Katrien VB

° Directeur
° LS
°LS

DvM Basisschool = Rode Neuzenschool!
Beste ouders, grootouders,
Beste jongens en meisjes,

Als school met een warm hart, dragen we elk jaar ons steentje bij voor
een goed doel. Dit jaar kozen we vanuit onze bezorgdheid en
betrokkenheid voor het lichamelijk en mentaal welbevinden van jongeren/leerlingen
voor de actie ‘Rode Neuzen Dag’.
‘Rode Neuzen Dag’ zamelt geld in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken,
vooral op scholen.
Onze school wordt dit jaar ook een rode neuzen school. Wat houdt dit nu eigenlijk in?
Om deel te nemen hebben we een schooleigen project ingediend waarbij we op school
een stille ruimte willen creëren. Een ruimte waar leerlingen even kunnen ontsnappen aan
de drukke speelplaats.
Om deze ruimte in te richten en aan te kleden hebben we natuurlijk heel wat middelen
nodig. Niet alleen zullen we leuke attributen voorzien om hier een gezellige plek van te
maken, maar er zullen ook aanpassingen moeten gedaan worden om te zorgen dat deze
ruimte ook echt stil kan zijn.
Om ons project te realiseren zouden we volgende acties houden:







Verkoop van de rode neuzen, balpennen en sleutelhangers (vanaf 8 oktober)
Verkoop van snoepzakjes (zoals vorig jaar)
Een leuke filmavond voor de leerlingen maar ook een gezellig samenzijn voor de
ouders op hetzelfde moment.
Een rode neuzenradio: muziek aanvragen tegen een kleine bijdrage.
Verkoop van cuberdons (neuzekes) op het eetfestijn
….

De komende weken houden we jullie alvast op de hoogte van alle acties!
We hopen om samen met jullie ons project te realiseren en zoveel mogelijk geld in te
zamelen.

Het DVM Team

Terugbetaling daguitstappen en meerdaagse activiteiten - Ziekenfonds
Beste ouders,
Heel vaak merken we dat er zelden gebruik wordt gemaakt van een
gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds bij
daguitstappen of meerdaagse uitstappen. Graag willen we jullie
hieraan herinneren. Doe zeker en vast navraag bij uw ziekenfonds.
Onze administratief medewerkers vullen het
terugbetalingsdocument graag voor u in.
Een fijne tegemoetkoming!

Schoolrekeningen - NIEUW REKENINGNUMMER
Binnenkort wordt de schoolrekening van september doorgestuurd of
meegegeven. 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

AANPASSING DATUM EETFESTIJN
Hou alvast

zaterdag 16 november 2019 vrij in uw agenda.
U bent dan van harte welkom op ons tweede eetfestijn. U kan komen
eten tussen 11.30u en 14.00u en tussen 17.30u en 21.00u.
De school stelt uw aanwezigheid enorm op prijs!

INFO-AVOND: 'Lezen = sleutel tot succes!'

Nieuws van het leerlingenparlement
Vorig schooljaar zamelde het leerlingenparlement ongeveer € 1000
in met de snoepjesverkoop.
Geld dat besteed wordt voor de aankoop van twee
vriendschapsbanken die een plaatsje zullen krijgen op onze
speelplaats.
In de week van 30 september worden er nieuwe verkiezingen
gehouden. We zetten alles nog even op een rijtje:

Doel van het leerlingenparlement:
Er is een leerlingenparlement om de betrokkenheid en de verbondenheid van de leerlingen
bij het schoolgebeuren te vergroten door:
1. de klas- en schoolnoden bespreekbaar te stellen in groep;
2. de leerlingeninitiatieven te bevorderen;
3. de leerlingen inspraak te geven t.a.v. nieuw afspraken, vernieuwingen,….
Verkiezingsprocedure:
A. Mogelijkheid om je kandidaat te stellen
In het vierde, vijfde en zesde leerjaar mogen alle leerlingen zich kandidaat stellen voor de
leerlingenraad. Dit gebeurt tegen de eerste week van oktober. Kandidaten stellen zich aan
hun klasgenoten voor door middel van een mondelinge voorstelling, folder, pamflet,… .
B. Verkiezingsmoment
De verkiezing zelf wordt in de klas georganiseerd (stemhokje, rood potlood, stembrieven,
stembus). De stemmen worden onmiddellijk geteld. In geval van gelijk aantal stemmen
wordt de oudste leerling verkozen. De tweede kandidaat kan optreden als plaatsvervanger.
Vergadermomenten:
Het leerlingenparlement start half oktober. Er wordt om de 6 weken vergaderd.
Opdracht van de klasvertegenwoordiger:
Op de afgesproken dagen om 12.15u aanwezig zijn op en actief deelnemen aan het
leerlingenparlement. Als klasvertegenwoordiger volg je nauwlettend het reilen en zeilen
van de klas (school). Problemen, initiatieven, meld je te laatste 1 week vooraf.
Je omschrijft kort je probleem, initiatief, … en je geeft dit af aan juf Lien (voorzitter
leerlingenparlement). Naast jouw eigen klas, ben je ook verantwoordelijk voor jouw adoptieklas.
(4A-3A, 4B – 3B, 5A – 2A, 5B – 2B, 6.1 – 1A, 6.2 – 1B)
Je motiveert je klasgenoten om de gemaakte afspraken te respecteren en de initiatieven op
te volgen.
Je informeert je klasgenoten over de initiatieven, stand van zaken,… .
De leerkracht maakt daarvoor tijd vrij tijdens de lessen.
Je bespreekt op voorhand de agendapunten in de klas.
De verantwoordelijke leerkrachten zijn mevr. Lien Decancq en mevr. Candice Smekens.

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 17/10/2019 20.00u – Leraarszaal basisschool
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
Di 01/10/2019 20.00u – Leraarszaal basisschool
Do 19/03/2020 20.00u – Leraarszaal basisschool
Do 11/06/2020 20.00u – Leraarszaal basisschool

FIETSEN OP EEN TROTTOIR OF ZEBRAPAD, MAG DAT?
MET DE FIETS AAN DE HAND STAPPEN
Als je met de fiets aan de hand stapt, moet je de regels voor voetgangers volgen en op het
trottoir stappen. Op voorwaarde dat je de voetgangers niet hindert. Als dat wel het geval
is, of als er geen trottoir, berm of fietspad is, dan stap je rechts op de rijbaan, aan de
rechterkant van je fiets.
KINDEREN JONGER DAN 10 JAAR
Kinderen jonger dan 10 mogen in alle omstandigheden de trottoirs en verhoogde bermen
volgen.
EEN ZEBRAPAD / OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS
Een zebrapad, wordt officieel een ‘oversteekplaats voor voetgangers’ genoemd in de
wegcode. Het spreekt voor zich, het is een plaats bedoeld voor voetgangers.
Fietsers
Fietsers mogen in principe wel over een zebrapad rijden of op die plaats oversteken. Maar
het is niet de bedoeling. En al fietsend hoeft niemand jou voorrang te verlenen als je op
een zebrapad rijdt.
Dat verandert wanneer je van je fiets afstapt en met je fiets aan de hand op het
zebrapad oversteekt of wil oversteken. Want dan word je gelijkgesteld met een
voetganger en moeten andere bestuurders je wél voorrang verlenen. Het is een goede en
veilige keuze om in drukkere straten of op gevaarlijke plaatsen ook als fietser, met je fiets
aan de hand over te steken op een zebrapad als er geen oversteekplaats voor fietsers is.
Bestuurders
Bestuurders die een zebrapad naderen, moeten voorrang verlenen aan voetgangers die er
willen oversteken of al aan het oversteken zijn (en ook aan fietsers met hun fiets aan de
hand, zie hoger). Maar ze hoeven geen voorrang te verlenen aan fietsers die er al fietsend
willen oversteken of over het zebrapad aan het rijden zijn met hun fiets.
Fietsers, elektrische steppers, skaters, enz. zijn ook bestuurders. Ze moeten dus ook op
dezelfde manier voorrang verlenen wanneer ze een zebrapad dwarsen waar voetgangers
aanstalten maken om te beginnen oversteken of al aan het oversteken zijn.

Week van de mobiliteit
Dagelijks komen ruim 22 000 kinderen en jongeren naar Aalst om naar school te gaan. De
manier waarop deze kinderen en jongeren zich verplaatsen is zeer bepalend voor de
mobiliteit in Aalst.
Om een beter zicht te krijgen op hoe leerlingen en personeelsleden van scholen zich naar
Aalst verplaatsen wil de stad schooldirecties, ouders en leerlingen bevragen en helpen om
bewuster om te gaan met deze dagdagelijkse verplaatsingen. De leerlingen van de lagere
school zullen hiervoor via GIMME een invulformulier ontvangen om enkele vragen te
beantwoorden. Mogen we een warme oproep doen om dit formulier in te vullen tegen
maandag 21 oktober 2019?
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Familienieuws
Geboorte
Viktor Rasschaert, zoontje van meester Stijn (bewegingsopvoeding kleuterschool) en
Darlien Bourgeois, geboren op 16 augustus 2019
Jason Baetens-De Waegeneer, broertje van Gianni Maesschalck (L6.2), geboren op 30 juli
2019

Overlijden
Kjell Nevens, broer van juf Lissa (L2A), (° 2 augustus 2000 - 25 juli 2019)
Roger Haeck, vader van mevr. Michèle Haeck (directeur DvM Humaniora), (° 26 september 1923 – 21
augustus 2019)
Gustaaf D’Hollander, overgrootvader van Jill Mistiaen(L3A) en grootvader van mevr. Kristin
Droessaert (leerkracht DvM Humaniora), (+ 15 september 2019)
Odila Van de Meersche, overgrootmoeder van Hanne Gabriël (L3A), (+ 20 september 2019)

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

Menu oktober

Nieuws van externen

Schoolteam DvM Basisschool
wenst ieder van jullie een…
boeiend, leerrijk, inspirerend en
hoopvol schooljaar toe!

