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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
We sloten afgelopen vrijdag onze novembermaand af in het
teken van de acties rond ‘Rode Neuzen Dag’. De teller staat
voorlopig op € 6142,11. Hier komt nog de opbrengst van de
herfstwandeling en het eetfestijn bij. Aan het einde van deze
maand kennen we dus ook het totaalbedrag waarmee we aan de
slag kunnen voor onze stille ruimte. Nu al een welgemeende
dankjewel aan iedereen die zo gul is geweest om ons eigen
schoolproject te steunen.
Met de decembermaand dompelen we ons ook meteen onder in de kerstsfeer. Op zondag
1 december gaat de advent van start. We kijken 4 weken lang uit naar Kerstmis. Een
verwachtingsvolle periode vol gezelligheid en warmte. Hopelijk blijft onze deur niet
gesloten voor hen die op zoek zijn naar onderdak…. .

Handen met verlangens
De tijd van de nieuwe wensen is daar.
Hebben wij nog wensen?
Het is goed van even in ons binnenste te kijken:
wat leeft er in ons
aan verwachtingen, aan hoop, aan verlangens?
Wij verlangen naar geluk
voor onszelf en onze omgeving.
Gezondheid en niet teveel zorgen,
geborgenheid, een thuis.
Dat geluk kunnen wij maar ten dele maken,
het wordt ons geschonken.
Wij verlangen naar toekomst
voor onze kinderen en onze aarde.
Een leefbare wereld,
vrede en veiligheid,
zuiver water, propere lucht, groen.
Wij kunnen er allen aan bijdragen;
Wij verlangen naar zin,
uitzicht en perspectief.
Een reden om te leven,
een bron om uit te putten,
een kracht om veel te dragen.
Wat is het dat ons rechthoudt?
Wie willen wij zijn voor anderen?
Waarom leven wij?
Verlangen naar zin en zin vinden,
is ook voor christenen geen evidentie.
Ook zij moeten telkens hun levenskracht hervinden.
Hoe is Hij een licht voor hun leven?
Hoe kan door hen zijn licht blijven branden?
In de advent groeit het licht op de krans.
Mag het een teken zijn
van het licht dat groeit in onze beste verlangens.
Rik Renckens – COV 2019

Wij wensen jullie een verwachtingsvolle adventsperiode en een vreugdevol Kerstfeest toe!

Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning december 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

29
30
1

november
november
december Eerste zondag van de ADVENT

Maandag

2

december ° 8.30 uur: Gezamenlijke start van de

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

3

4
5

6

advent
° 12.05 uur: Leerlingenparlement

december

° 13.30 – 16.00u: Directievergadering –
LDC De Maretak
° 9.00 uur: College van directeurs – SG
UNIKA – Terjoden
° 9.00 – 12.30 uur: Warm onthaal –
Schulden op school
° 9.15 – 11.15 uur: Stadswandeling met gids
– thema ‘Onze gemeente’

december
december ° 9.00 – 16.00u: Zorgdag voor

december

zorgcoördinatoren regio Aalst
° 12.10 uur: Opleiding werken met
‘Deugnietjes’
° Vergadering Comité Preventie en
bescherming op het werk (CPBW)
° 9.00 – 12.00 uur: Taalontwikkeling in de
kleuterklas – Goedroen Van Loenenburg
° 13.45 uur: Toneelvoorstelling ‘Magiq’ – cc
De Werf

We steken de eerste kaars aan op
de adventskrans.
° BS
° leden leerlingenparlement, juf
Lien, juf Candice en meneer Jeroen
° meneer Jeroen

° meneer Jeroen
° juf Hilde
° L4A

° juf Hilde
° meester Bart en meester
Michiel
° Juf Katrien en meneer Jeroen
° meneer Jeroen
° PK, 1KA, 1KB

Zaterdag
Zondag

7
8

december
december Tweede zondag van de ADVENT

Maandag

9

december °16.30 uur: Overlegcomité

Dinsdag

10

december ° 9.00 – 16.00 uur: Opleiding PROFS – Gent

° meneer Jeroen
° meneer Jeroen, afgevaardigde
van het schoolbestuur, OC, SR.

Woensdag

11

december

° juf Lut en juf Candice

Donderdag 12

december

Vrijdag

december ° 9.00 – 15.30 uur: Nascholing ‘Constructief

Zaterdag
Zondag

13

14
15

We steken de tweede kaars aan op
de adventskrans.
° Juf Candice

Scholengemeenschap (OCSG) - Gijzegem
° 18.30 uur: Inspraakvergadering
herinrichting Molenstraat – Foyer cc De
Werf
°9.00 – 12.00u: Nascholing rond ‘Gelijke
Onderwijskansen’ (GOK) - Gent
° 16.00 – 18.00 uur: Personeelsvergadering
° 20.00 uur: Vergadering Oudercomité

omgaan met storend gedrag’ - Gentbrugge
° 10.00u: Vergadering CASS (College van
Aangesloten Schoolbesturen SG UNIKA) –
DvM
° 13.00 – 15.30 uur: Infonamiddag
GO!Atheneum OV4 – Type 9

december
december Derde zondag van de ADVENT

° team BS
° juf Mieke, juf Katrien, meneer
Jeroen
° juf Heidi
° meneer Jeroen

° juf Hilde

We steken de derde kaars aan op
de adventskrans.

Maandag

16

december ° Overgangsmoment voor de peuters die de

° PK – 1KA – 1KB

Dinsdag

17

december

° Instappertjes peuterklas met
hun ouders

overstap van de PK naar 1KA of 1KB maken
(ouders krijgen hiervoor nog een brief)
° Wenmoment peuterklas instappers 6
januari 2020 – Info volgt!
° 10.00 uur: Vergadering LOP (Lokaal
Overleg Platform) – Schotte
° 13.30 – 15.30 uur: Kerstfeest 3de
kleuterklas en 1ste leerjaar – Ouders
welkom in de nieuwe polyvalente zaal!

Woensdag 18
Donderdag 19

december
december ° 13.45 uur: Adventsviering in de Sint

Vrijdag

20

december

Zaterdag

21

december

Zondag

22

december

Maandag
Dinsdag

23
24

december

Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

27
28
29
30

Dinsdag
31
Woensdag 1
Donderdag 2
Vrijdag
3
Zaterdag
4
Zondag
5
Maandag
6

december
december

Martinuskerk
° 16.00 – 20.00 uur: Oudercontact lagere
school (info volgt nog)
° PERIODERAPPORT 2
° IJsschaatsen (info volgt)
° SANTARUN – Loopevenement met start
op onze school!
Vierde zondag van de ADVENT

° meneer Jeroen
° 3KA, 3KB, L1A, L1B + betrokken
ouders.
° BS – Ouders van harte welkom
om mee te vieren!
° LS – ouders van leerlingen van
de lagere school
° LS
° LS

We steken de vierde kaars aan op
de adventskrans.
Start van de kerstvakantie

KERSTMIS – Vrolijk Kerstfeest!

december
december
december
december
december
december
januari
januari
januari
januari
januari
januari

NIEUWJAAR – Een gezond en gelukkig 2020!

Einde van de kerstvakantie
° Instapdatum 3 – Peuterklas

° Welkom aan de onze nieuwe
peuters!

Werken in de omgeving van de school
Ook de komende weken worden er in de omgeving van de school
(Pontstraat – Sint Martensplein) nog 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.
Hoffelijkheid, begrip en geduld zijn zeker en vast een waardevolle hulp om
deze periode te overbruggen.
Werken Molenstraat – stand van zaken:
Het stadsbestuur wil graag de Molenstraat vernieuwen en herinrichten. Op 10 december 2019
organiseert ze dan ook een inspraakvergadering in de foyer van cc De Werf om 18.30u. Uiteraard
zullen we met onze school deelnemen aan dit overleg. We willen immers een vlot bereikbare en
veilige schoolomgeving creëren die onze leerlingen en onze school ten goede komt.
Interesse om hierop aanwezig te zijn? Inschrijven kan via:
www.aalst.be/formulier/inspraakvergadering-molenstraat of telefonisch via 053 77 93 00

Een juiste pengreep - goed begonnen is half gewonnen
We merken dat het aantal leerlingen die moeilijkheden
hebben met een correcte pengreep stijgt. De
voorbereiding hiervan begint reeds in de kleuterklassen
door fijn motorische activiteiten.
Parels rijgen, rekkertjes vastmaken, knopen sorteren,
wasknijpers vastmaken, voorwerpen met een pincet
opnemen. Allemaal activiteiten die thuis haalbaar zijn.
We willen jullie graag aansporen dit samen te doen met
uw kind. Bijvoorbeeld: samen de was ophangen.
Vanaf de derde kleuterklas is een juiste pengreep wenselijk. Duim en wijsvinger nemen het
schrijfgerief vast en de middelvinger ondersteunt. Het schrijfgerief rust op het hand.
Daarnaast is een correcte schrijfhouding ook erg belangrijk.
Benen naar voor en voeten op de grond, een rechte rug en
de twee armen rusten op de bank.
We geven de voorkeur aan Schneider pennen zoals op de
afbeelding. Deze liggen het best in de hand. Alle leerlingen
van de basisschool krijgen zo’n pen gratis van de school ter
beschikking.

RODE NEUZEN-NIEUWS!
Op woensdag 27
november zakten heel
wat sportievelingen ’s
avonds af naar onze
polyvalente ruimte voor
de Zumbales ten
voordele van onze actie.
Het volledige artikel vind
je terug via de volgende
link:
https://www.hln.be/in-debuurt/aalst/zumbalesbrengt-geld-in-het-laatjevoor-rode-neuzendag~a3d91750/

Op vrijdag 29 november sloten we onze actie voor ‘Rode Neuzen Dag’ samen af op de
speelplaats. Voorlopig staat de teller op €6142,11!!!!
Van dit bedrag is sowieso al €2442,11 voor de school bestemd. De opbrengst van de
‘goodies’, € 3700, werd doorgestort. Hiervan krijgen we nog een deel terug.
Een hele dikke dankjewel aan alle mensen die onze actie hebben gesteund!

Eetfestijn DvM Basisschool - 16 november
Op zaterdag 16 november stond de eetzaal van onze basisschool klaar voor ons jaarlijkse
eetfestijn. Een jaarlijks ontmoetingsmoment waarbij je naast lekker eten ook de school kan
steunen.

We mochten 340 eters verwelkomen! Dankjewel!!!!

Helm op. Fluo top!
Heel wat leerlingen komen inmiddels met een fluohesje en fietshelm naar
school… SUPER!!!
Denk je er ook aan, indien je met de fiets komt, om goed te controleren of
jouw beide fietslichten werken zoals het hoort? FIJN!
De spaaractie loopt ondertussen gewoon door tot aan de krokusvakantie.
Veel succes!!!

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

Een goede nachtrust: 6 tips om je kind beter te helpen
slapen
Kinderen die slecht of te weinig slapen zijn vaak futloos of juist prikkelbaar en druk.
Bij veelvuldig slaaptekort kan dit overgaan in slaapproblemen die ervoor zorgen dat
je kind leer-, concentratie- en/of gedragsstoornissen ontwikkelt. Reden temeer dus
om een goede nachtrust te bewaken.

Tips voor een goede nachtrust
Heeft je kind onvoldoende of een slechte nachtrust? De onderstaande tips zullen je
kind hopelijk helpen om beter te slapen.

1: Creëer een ritueel
Een slaapritueel zal je kind helpen om beter te slapen, het schept duidelijkheid en maakt
de overgang van wakker zijn naar slapen gemakkelijker. Een slaapritueel hoeft niet lang
te zijn, het kan iets heel eenvoudigs zijn als tanden poetsen, pyjama aandoen en een
boek lezen. Een bijkomend voordeel van een eenvoudig ritueel is dat het gemakkelijk
kan worden overgenomen als er eens iemand anders voor je kind zorgt.

2: Zorg voor een rustige omgeving
Te veel geluiden verstoren de hersenontwikkeling van je kind. Probeer dus een zo
rustig mogelijke slaapomgeving te creëren voor een goede nachtrust van je kind.

3: Niet te warm
Slaapt je kind slecht? Dit kan komen doordat de slaapkamer te warm of juist te koud is.
Voor kinderen vanaf 8 weken raadt men een temperatuur rond 18 °C aan.

4: Niet te veel licht
Hoewel een nachtlampje een gevoel van veiligheid kan creëren, is het voor een goede
nachtrust van je kind eigenlijk beter dat hij/zij in een zo donker mogelijke ruimte slaapt.
Licht kan zijn slaappatroon verstoren en ervoor zorgen dat hij slecht slaapt. Kan je kind
echt niet slapen zonder lichtje? Overweeg dan om op de gang een lampje aan te doen en
de deur op een kier te laten staan.

5: In zijn eigen bed
Kinderen zullen beter slapen als ze het gevoel hebben dat ze in een veilige
omgeving liggen. Hier kan je voor zorgen door hun kamer gezellig in te richten. Neem ze
zo min mogelijk bij je in bed als ze bang zijn, want zo geef je je kind het gevoel dat zijn
eigen bed geen veilige plaats is.

6: Vermijd schermen
Schakel tv- en andere schermen een halfuur voor het slapengaan uit. Kort voor bedtijd
tv-kijken of zitten tokkelen op de tablet kan ervoor zorgen dat je kind slecht slaapt.
Hopelijk helpen deze tips voor een goede nachtrust en kunnen jullie voortaan allemaal
genieten van een goede nachtrust.

VEILIG VERKEER
µRR

Familienieuws
Overlijden
Maria Louisa Verhumst, grootmoeder van juf Jana Van Snick, (° 22 december 1937 - 16 november
2019)

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

Menu december
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