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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
De januarimaand zit er op.
Voor ons alvast een maand waar we met veel trots op terugkijken. Trots op leerlingen, trots op
leerkrachten, trots op onze school. Het totaalspektakel ‘GEZAPT!’ in cc De Werf kon 1500
toeschouwers bekoren. Ruim 400 leerlingen van DvM Basisschool en Humaniora zetten hun
beste beentje voor gesteund en (be)geleid door enthousiaste leerkrachten. Nochtans kan je
onderstaand citaat vandaag de dag heel vaak horen:
‘Onze jeugd heeft een sterke hang naar luxe, slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor
ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training. Jonge mensen spreken hun ouders
tegen, houden niet hun mond in gezelschap en tiranniseren hun leraren.’

Merkwaardig genoeg komt dit citaat niet uit de krant van gisteren. Socrates beweerde dit al
2500 jaar geleden. Is ‘de jeugd van tegenwoordig’ dan werkelijk zo slecht bezig?

Onze leerlingen bewezen alvast het tegenovergestelde en gaven de doemdenkers lik op stuk.
Weken, zelfs maandenlang waren ze met leerkrachten in de weer om te bedenken, te oefenen,
te ontwerpen,… . Ze lieten hun creativiteit de vrije loop en keken niet op een oefenmoment
meer of minder. Alles moest en zou perfect afgewerkt zijn. Met een fantastisch totaalspektakel
als sluitstuk. PROFICIAT!!!!

Wie wil nagenieten kan terecht op onderstaande site:
http://www.timdelmoitie-photography.be/Totaalspektakel-dvm

Het thema van de poëzieweek (30 januari tot 5 februari 2020) sluit hier meteen ook bij aan:
‘De toekomst is NU!’.
Bij een bezoek aan onze school zal je her en der gedichten tegenkomen.
Doen jullie ook mee?
Er is altijd tijd voor een gedicht. Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Een minuut?
Die kunt u makkelijk missen. Elke dag. En in die minuut brengt u uw schat aan het lachen, kan
u troosten, leert u ze spelen met taal of geeft u ze nieuwe inzichten. En in alle gevallen verrijkt
u hun leven.
Help je mee bij het zaaien van taalzaadjes? Wie weet groeit er binnenkort wel een bos….
Zullen we een bos beginnen?
Graaf een kuil
en plant je boom
voorzichtig
naast de mijne.
Kunnen ze elkaar
uit de wind houden
als het stormt
of in de zondagzon
samen zwijgen.
En als ze ’s avonds
door de wimpers
van hun twijgen
naar elkaar kijken
beginnen ze al
op een bos te lijken.
Zullen we een bos beginnen?
Jaap Robben
In: Zullen we een bos beginnen?
(De Geus, 2008)
We wensen iedereen een fijne carnavalsmaand. Hopelijk heb je genoten van een heerlijke
pannenkoek om de maand goed in te zetten!
Meneer Jeroen en schoolteam DvM Basisschool

Maandplanning februari 2020
Zaterdag
Zondag
Maandag

1
2
3

februari
februari
februari

LICHTMIS
START VOORRANGSPERIODE
INSCHRIJVINGEN BROERS EN ZUSSEN
EN KINDEREN VAN PERSONEEL

Van 3 februari tot en met 21
februari kunnen broers en zussen
en kinderen van personeel met
voorrang inschrijven. Vergeet dus
zeker niet in te schrijven. Mogen
we vragen om telefonisch een
afspraak te maken met de
directeur? Alvast bedankt!

INSTAPMOMENT PEUTERS
12.05u: Vergadering leerlingenparlement

Welkom aan Yitse en Raphaëlla!
Juf Lien, Juf Candice, meneer
Jeroen en de vertegenwoordigers
Juf Heidi, juf Karen, juf Patricia,
juf Tiffany, juf Hilde, meneer
Jeroen
Onze 6de leerjaren brengen een
bezoek aan DvM Humaniora en
DvM HtB
Juf Kim, juf Karen, juf Hilde,
meneer Jeroen

14.20u: Overleg 3de kleuterklas – 1ste
leerjaar
Ganse dag - Overgang 6de leerjaar naar het
secundair

Dinsdag

4

februari

Woensdag

5

februari

Donderdag
Vrijdag

6
7

februari
februari

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

8
9
10
11

februari
februari
februari
februari

Woensdag

12

februari

Donderdag 13

februari

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

februari
februari
februari
februari
februari

14
15
16
17
18

9.00-12.00u: Kernteamvergadering
‘Procesgericht volgen van het jonge kind
volgens ZILL’ – Hartencollege - Ninove
9.30-12.30u: Opleiding taalbeleidsexpert –
CTO Leuven
12.35u: Vergadering kernteam
‘Ouderparticipatie’
12.00u: Vergadering Comité preventie en
bescherming op het werk
20.00u: Nieuwjaarsreceptie
scholengemeenschap UNIKA – Aula DvM

Juf Kimberly B
Juf Mieke VN, juf Naïma, juf
Hilde, meneer Jeroen
Juf Katrien, meneer Jeroen

Personeel basisschool

8.30-12.00u: Medisch onderzoek CLB

L6.2
SAFER INTERNET DAY
19.30u: Infomoment voor peuters die
Ouders van peuters die instappen
instappen tussen januari en juni 2020.
tussen januari en juni 2020.
LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG!
9.00-12.00u: Vergadering College directeurs scholengroep Dirk Martens –
meneer Jeroen
9.00-16.00u: Opleiding PROFS
Meneer Jeroen
16.00-18.00u: Personeelsvergadering lagere Team DvM Lagere school
school

9.00 – 12.00u: Vergadering COLDI Unika

Meneer Jeroen

8.30-12.00u: Medisch onderzoek CLB

L1A+L6.1

Woensdag 19
Donderdag 20

februari
februari

Vrijdag

21

februari

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24
25
26
27
28
29
1

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

maart

10.15-11.15u: Wenmoment voor peuters die
instappen na de krokusvakantie.
16.00-18.00u: Personeelsvergadering
kleuterschool

Instappers voor 2 maart 2020. (Info
volgt)
Team DvM kleuterschool

DAG VAN HET KIND
9.00-12.00u: Nascholing ‘Routines ruimer
bekeken’
9.00-12.00u: Klassenraad 6deleerjaar

Bezoek aan de kermis (info volgt)
Juf Liesbet (1KA)

CARNAVAL OP SCHOOL!
16.00-18.00u: Knabbel en babbel
Einde voorrangsperiode inschrijvingen voor
broers en zussen en kinderen van personeel!

Juf Nicky, juf Kimberly, juf Hilde,
meneer Jeroen
Personeel DvM Basisschool

Aalst Carnaval – 92ste stoet!

Aswoensdag – Start van de vasten!

Complimentendag

INSCHRIJVINGEN 2020-2021
In februari start de eerste periode om in te schrijven voor volgend schooljaar. Om alles vlot
te laten verlopen maken we graag nog één en ander duidelijk.
Ik ben al ingeschreven in DvM Basisschool. Moet ik dan opnieuw inschrijven? Nee, jij
blijft gewoon ingeschreven. Ook leerlingen die in de derde kleuterklas zitten worden
automatisch ingeschreven in het eerste leerjaar.
Ik zit in het 6de leerjaar en blijf graag verder school lopen op DvM Humaniora. Hoef ik
dan nog in te schrijven? Ook al vormen we één school, ook de leerlingen van de basisschool
moeten inschrijven in DvM Humaniora. Je hebt hier geen voorrang. Enkel wie al een broer of
zus in de humaniora heeft, heeft voorrang.
Tijdens de tweede inschrijvingsperiode wordt gesproken van indicatorleerlingen. Wat is
dit precies?
Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van
toepassing is:
1. het gezin heeft een schooltoelage ontvangen in het vorige schooljaar, of het gezin
heeft een beperkt inkomen;
2. de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde
middelbaar.

Vanaf wanneer kan ik inschrijven?
Er zijn 3 inschrijvingsperiodes:
1. Van 3 februari tot en met 21 februari geldt een voorrangsperiode voor broers en
zussen en kinderen van personeel. Tijdens deze periode kunnen enkel leerlingen
inschrijven die tot deze categorie behoren. Na deze periode kunnen deze leerlingen
geen beroep meer doen op hun voorrangsrecht.
2. Van maandag 9 maart tot en met vrijdag 20 maart kan iedereen inschrijven. In
deze periode wordt er wel een opsplitsing gedaan bij de inschrijvingen. Een aantal
plaatsen worden voorbehouden voor indicatorleerlingen. Indien alle plaatsen volzet
zijn, kom je op een wachtlijst terecht. Inschrijven kan vanaf maandag 9 maart tijdens
de schooluren. Je hoeft dit jaar dus niet te wachten tot de opendeurdag!!! Wie eerst
komt, eerst maalt… .
3. Vanaf maandag 20 april starten de vrije inschrijvingen. Er gelden op dit moment
geen voorrangsregels meer, iedereen kan inschrijven indien er vrije plaatsen zijn.

NOTEER ALVAST DE JUISTE DATA IN JOUW AGENDA!

GEEF JE DIT OOK DOOR AAN GEÏNTERESSEERDEN?
FIJN!
Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021
inschrijven vanaf
geboortejaar 2018
broers en zussen +
kinderen van personeel
sociale mix: Iedereen kan inschrijven! Voorrangsperiode
voor indicator-leerlingen
Vrije inschrijvingen

Van maandag 3 februari 2020 tot en
met vrijdag 21 februari 2020
Van maandag 9 maart 2020 tot en met
vrijdag 20 maart 2020
vanaf maandag 20 april 2020

Kinderen geboren in 2018 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2020 – 2021.
In onderstaand rooster vind je de instapdata terug voor het schooljaar 2020-2021. Op basis
van de geboortedatum kan je dus nagaan wanneer jouw peuter kan starten op onze school.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school
mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de
instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten
na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website
Onderwijs Vlaanderen.
kinderen geboren t.e.m.

starten op

dus vanaf …

01/03/2018

1ste schooldag van september

01/09/2020

09/05/2018

1ste schooldag na de herfstvakantie

09/11/2020

04/07/2018

1ste schooldag na kerstvakantie

04/01/2021

01/08/2018

1ste schooldag van februari

01/02/2021

22/08/2018

1ste schooldag na krokusvakantie

22/02/2021

19/10/2018

1ste schooldag na paasvakantie

19/04/2021

17/11/2018

1ste schooldag na het hemelvaartverlof

17/05/2021

vanaf 17/11/2018

1ste schooldag september 2021

01/09/2021

Kinderen geboren tussen 18/11/2018 en 31/12/2018 kunnen instappen op 1 september 2021 maar
kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 oktober 2020 (voorrangsgroep) of vanaf 1 maart
2021.

Werkgroep LOS (Lezen op school) geeft aftrap van de poëzieweek
Op vrijdag 31 januari kregen onze leerlingen via de luidsprekers te horen dat de speeltijd 5 minuten
langer mocht duren. Niets ongewoons maar toch… een merkwaardige stem deed de aankondiging
via de luidsprekers.
Na het beltekeen verscheen onze ‘POËZIEKBENDE’ ten tonele. Ze brachten samen een
merkwaardig gedicht ‘De nieuwe jeugd’ doorspekt met jongerentaal, Yow!
DE NIEUWE JEUGD
We zeggen niet hallo
maar groeten met yow, yow.
Wij zijn de nieuwe jeugd
en stelen graag de show.
Met gel in onze haren
dan zijn we lekker cool.
Zo is de nieuwe jeugd.
Je snapt wat ik bedoel.

We zeggen niet verliefd,
maar wel: iemand is op…
en kan je meermaals scoren,
dan hoor je bij de top.
We spreken niet van mooi
maar wel keinig, keitof.
We durven wel eens vloeken,
want niets is ons te grof.
We zijn een generatie,
de jeugd van nu en straks.
We zeggen wat we denken.
Wij zijn gewoon de max!

Meteen de start van de poëzieweek op onze school. De poëziemuur op de speelplaats en de
favoriete gedichten van juffen en meesters kleuren onze school. Zeker en vast de moeite om overal
even halt te houden… .
Ook in de klassen zal er de komende dagen rond gedichten gewerkt worden op allerlei manieren.

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 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

BLIJ DAT JE OP TIJD BENT!
Elke ochtend sijpelen er nog ouders en leerlingen de school binnen na het
belteken van 8.30u. Nochtans is op tijd komen een goede gewoonte die je
van kindsbeen aangeleerd krijgt.
Kinderen die te laat op school komen, missen de start, vaak het
welkomstmoment in de klas. Systematische laatkomers bouwen een
achterstand op die ze moeilijk nog goedmaken. Bovendien vormen
laatkomers een van de grootste ergernissen van de leraren.
Sommige ouders zien de kleuterklas nog vaak als louter ‘opvang’ en
‘bezigheidstherapie’. Kleuters die vaak te laat op school komen, lopen ook
het risico om dat gedrag later in de lagere school en het secundair door
te trekken.
Geef jij het goeie voorbeeld en kom je steevast te vroeg? Fijn! Dan beschik je misschien
binnenkort over deze 6 gewoontes van mensen die altijd op tijd komen:
1. Je kunt goed wachten
Aangezien je overal minimaal een half uur te vroeg bent, ben je gewend wat langer te
moeten wachten. Dit betekent niet dat je deze tijd niet nuttig kunt besteden. Jij vermaakt je
wel door naar wat muziek te luisteren, een filmpje te kijken, boek te lezen of alles op social
media bij te houden.
2. Je bent al voorbereid op het onverwachte
Je denkt van tevoren overal 100 keer over na en je ziet altijd beren op de weg. Dit zorgt er wel
voor dat alle scenario’s in je hoofd al voorbij zijn gekomen, waardoor je alvast voorbereid
bent op het onverwachte. Je hebt ook voor alles al een oplossing bedacht.
3. Je bent realistisch
Je wilt dus absoluut niet te laat op een afspraak aankomen, waardoor je helemaal hebt
uitgestippeld hoe lang je onder de douche mag staan, hoeveel minuten je bezig bent met je
make-up en hoe lang je erover doet om naar het station te fietsen. Je bent daarom erg
realistisch en hebt alles onder controle.
4. Je hebt altijd alles lang voor de deadline klaar
Om te voorkomen dat je ergen te laat komt, zorg jij ervoor dat je al je opdrachten en klusjes
op tijd afhebt. En met op tijd, bedoelen we écht op tijd. Dagen voor de deadline heb jij alles al
afgerond. Je bent namelijk bang anders in de stress te schieten en dat wil je niet. Ook ben je
erg goed in plannen en daar hou je je dan ook altijd aan. Uitstellen heeft namelijk geen zin.

5. Je gaat vroeg naar bed
Alles op tijd af, betekent dat je ’s avonds heerlijk op tijd naar bed kunt. Een goede nachtrust is
belangrijk en bovendien is de kans dan kleiner dat je je verslaapt de volgende morgen. Niets
is vervelender dan je te moeten haasten op die vroege ochtend.
6. Je bent een ochtendmens
Deze hoort in het verlengde van de gewoonte hierboven. Je gaat iedere avond op tijd naar
bed, waardoor je ’s ochtends uitgeslapen én dus vrolijk je bed uitkomt. Daarnaast ben jij niet
het type dat vaak op de snooze-knop drukt. Jij staat, hup, gewoon in één keer op. Dat werkt
vaak het beste.

Helm op. Fluo top!
Met de start van de februarimaand, zijn we ook aan de laatste weken
van de spaaractie bezig. Heel wat leerlingen sparen ijverig mee. Een
fijne beloning voor wie zich echt laat zien in het verkeer!
Samen gaan we voor VEILIG VERKEER!

VEILIG VERKEER
Vanuit de stad worden pogingen gedaan om meer en meer mensen aan te zetten om te
kiezen voor de fiets in plaats van de wagen. Naast een vermindering van het autoverkeer
zorgt dit tevens voor wat extra lichaamsbeweging die onze gezondheid ongetwijfeld ten
goede komt. Initiatieven die we als school enkel kunnen toejuichen!

µRR

Helaas zien we tijdens deze donkere maanden van het jaar maar al te vaak fietsers zonder of
met slechte verlichting, vaak met een donkere outfit.
Maar hoe zit dat nu precies met fietsverlichting?
Tijd dus om even stil te staan bij wat moet, mag en kan!
KWALITEIT EN SOORTEN FIETSVERLICHTING
KWALITEIT FIETSVERLICHTING
Hoewel de wet geen kwaliteitsnormen oplegt voor fietsverlichting, is het belangrijk voor
je eigen veiligheid dat je vanop afstand goed zichtbaar bent in het verkeer en zeker als het
donker is. Een paar euro extra voor kwaliteitsvolle fietsverlichting is heus geen luxeinvestering. Laat je niet verleiden tot de goedkoopste supermarktvariant als je losse

fietsverlichting koopt. Investeer in degelijke fietsverlichting en vraag om inlichtingen bij
een fietshandelaar met kennis van zaken. Je losse of vaste fietsverlichting af en toe
eens schoonmaken helpt ook om het licht sterker te laten doorstralen.
Je achterlicht moet wel zichtbaar zijn vanop 100 m volgens de wet.
Je verlichting mag op je fiets bevestigd zijn of op jezelf en ze mag permanent branden of
knipperen.
KEUZE SOORT VERLICHTING: VOOR-EN NADELEN
Vaste verlichting op de fiets
+ kun je niet vergeten of verliezen
+ naafdynamo’s zijn tegenwoordig erg degelijk, ze slippen niet door bij regenweer en je
hoeft niet extra hard te trappen, bovendien lopen de kabeltjes grotendeels door de buizen
van je fiets waardoor je weinig kans hebt dat ze beschadigd raken of los komen
+ meestal voldoende grote lichtbundel
+ hangt standaard op ooghoogte van automobilisten
- blijft niet altijd branden als je stilstaat
- gevoeliger om stuk te gaan/vandalisme als je fiets vaak buiten staat
Losse verlichting op kledij of rugzak
+ brandt ook als je stilstaat
- goed zichtbare plaats uitkiezen anders niet zichtbaar voor andere weggebruikers
- hangt niet altijd op ooghoogte van automobilisten
- vaak te klein, zeer beperkt zichtbaar
- licht verzwakt als batterij leegloopt
- je moet de losse lampjes altijd op zak hebben/risico om te vergeten
- grote kwaliteitsverschillen op de markt
Knipperende verlichting
- is toegelaten, maar blijkt om verschillende redenen af te raden volgens onderzoek van
TNO (Nederland). Knipperende voorlichten vergroten wel de opvallendheid, maar voor
achterlichten geldt dat niet. Knipperende fietslampen kunnen de koers- en
snelheidsinschatting van een fietser door het andere verkeer bemoeilijken. Daarom
verdient continu brandend licht de voorkeur boven het gebruik van knipperend licht (TNO,
2008).
Permanent brandende verlichting
+ goed zichtbaar als het een voldoende groot en krachtig licht is
+ je ziet zelf meer als fietser met een voorlicht dat permanent brandt
Bron: VSV – Velig verkeer.be

AFSPRAKEN POORT SINT MARTENSPLEIN
DvM basisschool ligt middenin het Aalsterse stadscentrum. Een prachtlocatie, maar ook een
plek waar kinderen meteen terecht komen in een drukke verkeersomgeving.
Bij het belteken van 15.30u stromen heel wat leerlingen op het zelfde moment onze school uit
via de poort aan het Sint Martensplein. In het kader van de veiligheid van onze kinderen, doen
juffen en meesters gericht toezicht op deze plek. Zij dragen hierbij een grote
verantwoordelijkheid om te voorkomen dat leerlingen de school verlaten zonder begeleiding
of zonder ouders, broers, zussen,… die hen staan op te wachten.
Op dit moment kunnen er dan ook GEEN passanten toegelaten worden in de omgekeerde
richting.
Wil u toch de speelplaats bereiken, loopt u dan even het blokje om zodat u langs de
Molenstraat binnen kan?
Personeelsleden die de schoolregels in het kader van de veiligheid van onze leerlingen
toepassen en u kordaat aanspreken en terechtwijzen, verdienen een schouderklopje en een
dankjewel voor hun plichtsbewustzijn. Ze doen dit immers ten behoeve van uw kind(eren).
Dankjewel om hier rekening mee te houden!

Infoavond peuterklas – Instappers
Dinsdag 11 februari 2020 – 19.30u
Bij de start van het schooljaar werden de instappertjes die in onze school
zouden starten tussen september en januari uitgenodigd voor de
infoavond op onze school. Voor de peuters die starten na januari
herhalen we dit infomoment nogmaals. Tijdens deze infoavond
krijgt u naast een kort infomoment over onze school, heel wat
praktische uitleg over het leven in de peuterklas.
Wanneer?

Dinsdag 11 februari 2020, 19.30u.

Waar?

We starten in de refter van onze basisschool. Ingang
via de poort in de Molenstraat.

Wie?

Ouders van peuters die instappen tussen januari en
juni 2020.

Gezondheid
U heeft het ongetwijfeld gehoord in de actualiteit. Virussen en bacteriën zijn
tegenwoordig heel actief. Heel wat leerlingen en ook leerkrachten waren dan
ook al afwezig. Door enkele eenvoudige principes voor ogen te houden,
kunnen we de verspreiding van griep of andere ziektes zo veel mogelijk
beperken. We geven graag enkele tips:

Werken in de omgeving van de school
STUW VAN AALST
In Aalst komt er naast een nieuwe stuw ook een nieuwe sluis. Ook de oevers worden
heringericht. Zo kan wateroverlast vermeden worden en blijft de Dender ook in de
toekomst bevaarbaar. Ondertussen maakt de stad Aalst meer ruimte vrij om te wonen langs
het water.
Beide projecten maken wonen en werken langs de Dender aangenamer en veiliger. De
werken op het terrein gingen in maart 2015 van start en zullen minstens 5 jaar duren.
WAT HOUDEN DE WERKEN IN?
De stuw en sluis in Aalst en worden volledig vervangen. Het nieuwe complex komt een
kilometer verder te liggen, voorbij de Zeebergbrug. Door de komst van de nieuwe stuw zal
het waterpeil van de Dender tussen de huidige en de nieuwe stuw dalen, waardoor de
bodem verlaagd en de oever aangepast moet worden. Naast de stuw en sluis komt
een nieuw bedieningsgebouw met een uniek uitkijkplatform. Er komt ook een nieuwe
fietsers- en voetgangersbrug. Een vispassage maakt het vissen makkelijker om langs de
stuw en de sluis te zwemmen.
VERVANGING VAN DE STUW EN SLUIS
De huidige stuw en sluis worden afgebroken. Het nieuwe complex wordt 1 km verderop
gebouwd, tussen de Electrabel- en de Schottesite. Vandaag maakt de Dender een bocht
vlak voor de nieuwe locatie. De aannemer bouwt eerst de nieuwe stuw en sluis naast de
rivier, later wordt de verbinding met het water gemaakt. Deze aanpak heeft verschillende
voordelen. Tijdens de werken kunnen de huidige stuw en sluis in werking blijven, waardoor
de waterbeheersing en de scheepvaart niet gehinderd wordt. De werken worden tijdens een
eerste fase vooral ‘in den droge’ uitgevoerd. Dat werkt een pak makkelijker.

AANPASSING VAN DE OEVERS
Omdat de huidige stuw verplaatst wordt zal het waterpeil tussen de huidige en de nieuwe
stuw dalen. Wanneer het water daalt, moet ook de bodem verlaagd worden. Dit is
noodzakelijk om de waterafvoer en de scheepvaart te garanderen. De bestaande oevers
moeten op hun beurt aangepast worden om instabiele oevers en een daling van het
omliggende grondwater te voorkomen.

NIEUW DIENSTGEBOUW EN OMGEVING
Er komt ook een nieuw dienstgebouw, van waaruit de sluizen, de stuwen en andere
beweegbare bruggen op de Dender bediend zullen worden. Het gebouw zal ook dienst doen
als districtsgebouw van De Vlaamse Waterweg nv en krijgt een publiek uitkijkplatform.
Fietsers en voetgangers zullen gebruik maken van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug
die de natuurgebieden Osbroek en Gerstjens met elkaar verbindt.

VISPASSAGE
De huidige stuw en sluis vormen een obstakel voor de vissen. Daarom zal de huidige loop
van de Dender, waarvan de bocht door de werken wordt afgesneden, dienst doen
als vispassage. Zo kunnen vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw en sluis
zwemmen.

WAAROM?
De huidige stuw van Aalst dateert van 1867 en is sterk verouderd. De nieuwe stuw wordt
breder en de schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Er komt ook een nieuwe
sluis. Die ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen de scheepvaart. Ook de
omgeving van de nieuwe stuw en sluis wordt aangepakt: fietsers en voetgangers
krijgen meer recreatiemogelijkheden.

NIEUWE FASE – INTRILLEN VAN BUISPALEN
Deze nieuwe fase gaat van start in de loop van januari 2020 en zal in de eerste helft van
2021 klaar zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren moeten stalen buizen in de grond
geplaatst worden. Deze buizen hebben een diameter van ongeveer 2 meter, zijn tot 21
meter lang en wegen tot 17 ton. In een eerste fasen trillen we de buizen in de grond, maar
door hun grote lengte moeten we het laatste deel in de grond slaan met een hydraulische
hamer.
De werken kunnen zorgen voor wat geluidshinder en trillingen die tot ver buiten de werf
voelbaar kunnen zijn. De trillingen en de werken worden echter goed opgevolgd en zijn niet
gevaarlijk.
ZEEBERGBRUG VAKER BEDIEND
Tijdens de werkzaamheden tussen de Zeebergbrug en de oude stuwsluis zal de
Zeebergbrug vaker opendraaien voor de aanvoer van materieel over water. Dit kan zorgen
voor vertragingen ter hoogte van de verschillende kruispunten rond de Zeebergbrug (De
Gheeststraat (N49), Leo Gheeraerdstlaan en Alfred Nichelstraat). De brug zal niet bediend
worden tijdens de ochtend-, middag- en avondspits.
De meeste werken worden echter vanop het water uitgevoerd. Hierdoor hoeven er geen
straten agezet te worden en zorgt men ervoor dat de hinder maximaal beperkt wordt.
EXTRA INFO OVER HET PROJECT?
www.vlaamsewaterweg.be/stuw-van-aalst

Familienieuws
Geboorte
Kuwa ABDALLA TEIA, broertje van Winnie(2KA), Teia (L3A), Diana (L6.1) geboren op 14 januari 2020 .
Proficiat!

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

Menu februari
Menu van de maand

3/02/2020

tot

31/01/2020

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEK VAN
3/02/2020
tot
7/02/2020

[ Soep ]
[Warme dagschotel]

kervelsoep
kipfilet
currysaus met ananas
tarwekorrel

knolseldersoep
goulash met wortel
paprika en ui
aardappelen

broccolisoep
kalkoenbiefstuk
wortelpuree

champignonsoep
pasta spirelli
bolognaise saus
gemalen kaas

WEEK VAN
10/02/2020
tot
14/02/2020

[ Soep ]
[Warme dagschotel]

preisoep
visfilet
provençaalse saus
puree

tomatensoep
stoofvlees
appelmoes
aardappelen

groentesoep
spirelli tricolore met
ham en broccoli

seldersoep
kaasburger
gebroken bonen
aardappelen

WEEK VAN
17/02/2020
tot
21/02/2020

[ Soep ]
[Warme dagschotel]

bloemkoolsoep
blinde vink
preipuree

pompoensoep
vol au vent
rijst met groenten

courgettesoep
visfilet
vissaus met bieslook
spinazie in de room
aardappelen

tomatensoep
gevogeltefilet
peterseliewortel
aardappelen

krokusvakantie

krokusvakantie

krokusvakantie

krokusvakantie

WEEK VAN

[ Soep ]

24/02/2020
tot

[Warme dagschotel]

28/02/2020

De maaltijden worden met gejodeerd zout bereid

Opgelet: In de doorgestuurde versie van de leverancier merkt u een fout in de datum op:
‘Menu van de maand 3/02/2020 tot 29/02/2020

Nieuws van externen
Franse initiatie en creatieve, sportieve uitdagingen 2020
Ook in 2020 (reeds 10 jaar bezig en nog steeds super
enthousiast) kunnen jullie kinderen bij ons spelenderwijs
Frans leren, creatief aan de slag gaan én sportief bezig zijn.
Onze aanpak blijft dezelfde: we leren Frans rond bepaalde
woordenschat-velden op enkele momenten per dag en gaan
daarnaast zeer muzisch en sportief aan de slag. Verven, kleuren, zingen, dansen maar ook
loopspelletjes, zoekspelletjes, estafettelopen... blijven steevast activiteiten waar de
kinderen zich bij kunnen uitleven. We blijven ook gaan voor kleine groepen en kwaliteit door
oog te hebben voor de talenten van elk kind!
Voor kinderen van tweede kleuterklas tot en met zesde leerjaar.
Place to be :
TC Sportina, Tennisclub, Rooseveltlaan 21 te Erpe (eerste week paasvakantie 2020 en 1-2-3
juli 2020)
VTI Aalst Puytenput, Sint-Annalaan te Aalst, je hoeft de stad niet in en er is een ruime
parking! Week van 17 augustus 2020.
Data:
week 1: 6 april tot en met 10 april 2020 te Sportina Erpe
week 2: driedaagse!! 1 juli tot en met 3 juli 2020 te Sportina Erpe
week 3: 17 augustus tot en met 21 augustus 2020 te VTI Aalst, Sint-Annalaan, Puytenput,
parking aanwezig, je hoeft de stad niet in.
Nog vragen? Vul het contactformulier in, stuur een mailtje naar info@liviro.be of bel
0468323773.
Surf ook naar de facebookpagina van liviro om op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!
Prijs : 145€ (materialen, stuk fruit en vieruurtje inbegrepen) Voor de driedaagse is de
kostprijs 99€.
Uurregeling
Zoals reeds eerder gemeld, we starten om 9u en we eindigen om 16u. Er is opvang van 8u
en tot 17u30. Mocht je hier vragen bij hebben of er is eens een dag wat moeilijker ligt, geef
gerust een seintje.
De prijs is 145 euro voor de hele week. Inschrijven kan door het contactformulier in te vullen
of een mailtje te sturen naar info@liviro.be. In de prijs zitten alle materialen, fruit, koek en
verzekering! Ook veel plezier is inbegrepen!!
We kijken alvast uit naar de komende momenten! Hopelijk jullie ook!!

Greet, Rob, Vic en Lize

