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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Een nieuw jaar is ingezet… overal wordt nog het allerbeste aan elkaar
gewenst. Ook ik spreek graag mijn wensen uit.
Mijn wens is dat je minstens elke dag...
één fijn moment mag beleven
een ontmoeting, een lach, een uitgestoken hand, een blik vol begrip
iets schoons ,iets goeds, iemand in wie je vertrouwen stelt,
iets dat je boeit, iets waarbij je herademt, opnieuw moed krijgt,
waarbij je gaat zingen danken en durven,
iets dat je stil maakt, iets dat je ontroert, iets dat je bidden doet.

Mijn wens is...
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kunt zijn.
Mijn wens is...
dat je minstens één mens gelukkig mag maken
door je verschijning, je spreken, je luisteren en je goedheid ,je
aanwezigheid,
je vriendschap...
Een gelukkig en gezond 2020 toegewenst!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning januari 2020
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

1
2
3
4
5
6

januari
januari
januari
januari
januari
januari

Dinsdag

7

januari

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

° DRIEKONINGEN
° Instap 3 – Welkom aan de nieuwe
peuters!
° 9 uur tot 11 uur: Nascholingstraject
kleuterschool: ‘Volgen van het jonge kind
vanuit ZILL’
° 11 uur: Overleg pedagogische
begeleidingsdienst - Werner Bosman
°15.30 uur: Extra LOC-vergadering
° 16.30 uur: Extra schoolraad

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8
9
10

januari
januari
januari

Zaterdag
Zondag
Maandag

11
12
13

januari
januari
januari

Dinsdag

14

januari

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

15
16
17

18
19
20
21

januari
januari
januari

januari
januari
januari
januari

Nieuwjaarsdag

° PK
° Directie, zorgco, juf Kim (1KB),
juf Karen (3KB)
° Directie, zorgco
° Directie, juf Katrien, meester
Bart, afgevaardigden van het SB
° Juf Katrien, juf Mieke, directie,
vertegenwoordigers lokale
gemeenschap en oudercomité

° 9.00 – 15.30 uur: Nascholing - Dag van de
identiteit

° directeur, juf Lut

° Start stage studenten SAI tot en met 24
januari 2020
° 8.30 uur tot 12.00 uur: Traject
‘Ouderbetrokkenheid in transitie’
° 9.30 uur tot 12.30 uur: Opleiding
taalbeleidsexpert
° 9 uur tot 16 uur: Opleiding PROFS
° Trajectoriëntatie CLB

° PK, 1KA, L1A, L3A/B
° Zorgco, Naïma, Mieke VN
° Kimberly B
° Directie
° 6de leerjaar

° Afname leestesten AVI in de lagere school
° Afname leestesten AVI in de lagere school
° 9 uur tot 15 uur: Nascholing:
Ontwikkeling Wiskundig denken:
Rekenzwakke kinderen leren omgaan
met metend rekenen
° 10.25 – 12.05 uur: Afname
standaardtoetsen wereldoriëntatie door
pedagogisch adviseur Goedroen Van
Lunenburg

° Juf Nicky(L6.1), juf Lut
(zorgleerkracht)

° L6.1

Dirk Martens Corrida – Loopwedstrijd

Info volgt via de school

° 19.30 uur: RvB DvM

° Directie

° 9.00 uur tot 15.30 uur: Nascholing ‘De
grote peuterdag’
° Theatervoorstelling ‘Ombrello’ – op
school

° Juf Mieke (PK)
° 2KA/B

Woensdag

22

januari

Donderdag

23

januari

Vrijdag

24

januari

Zaterdag
Zondag
Maandag

25
26
27

januari
januari
januari

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

28

29
30

31

januari

januari
januari

januari

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
°9.00 – 12.00 uur: Intervisie
vertrouwenspersoon - Mechelen
° GEDICHTENDAG
° 12 uur tot 16 uur: Directievergadering
regio Oost
° 20 uur: Oudercomité
TOTAALSPEKTAKEL BS/HUM
° NM: Anke De Nayer (3BALO) ondersteunt
op school
TOTAALSPEKTAKEL BS/HUM

GEEN SCHOOL EN GEEN
OPVANG!
° Juf Kimberly VV (L6.2)

° Directie
° Directie, Mieke VN, Katrien

° 9 uur – 15 uur: Themadag directeurs: ROK
en beleidsvoerend vermogen
° Start stage studenten SAI tot en met
7/2/2020
° 9 uur tot 12 uur: PROFS
° VM – Medisch onderzoek op CLB (bus
door CLB)
° 16.30 uur: Infomoment Executieve
Functies – Instap nieuw traject – Odisee
Nieuwerkerken

° Directie

° Daguitstap Brussel (Vlaams parlement –
Brussel)
° 9.30 tot 16.00 uur: Nascholing: Dag van
het kleuteronderwijs – Goesting in STEM
° 16 uur: PV KS – Traject ‘Volgen van het
jonge kind KVS vanuit ZILL’
° 9 uur tot 15 uur: Nascholing: Ontwikkeling
Wiskundig denken: Rekenzwakke kinderen
leren omgaan met breuken
° Meegeven pannenkoeken Lichtmis
° 16.00 – 18.00u: KNABBEL EN BABBEL

° L5

° 1KB, L1B
° Directie
° L1B
° Directeur, zorgleerkracht,
zorgco, leden kleuterteam

° Juf Karen (3KB)
° KS
° Juf Nathalie VH (L5B)

°BS
° personeel BS

INSCHRIJVINGEN 2020-2021
Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021
inschrijven vanaf
geboortejaar 2018
broers en zussen +

Van maandag 3 februari 2020 tot en
met vrijdag 21 februari 2020

kinderen van personeel
sociale mix: Iedereen kan inschrijven! Voorrangsperiode
voor indicator-leerlingen

Van maandag 9 maart 2020 tot en met
vrijdag 20 maart 2020

Vrije inschrijvingen

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
wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 oktober 2020 (voorrangsgroep) of vanaf 1 maart 2021.

Sport op school
Naar jaarlijkse traditie neemt onze school deel aan de ‘DIRK
MARTENS CORRIDA’ op zondag 19 januari 2020.
Extra info in verband met deelname en inschrijvingen wordt deze
week meegegeven via de leerlingen.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar rekenen op een enthousiaste
afvaardiging van onze school, versterkt met een luidruchtig
supporterslegioen.

Terugblik: Eucharistieviering
Bij alle belangrijke momenten in het kerkelijk jaar, nemen we even de tijd om stil te staan. We
doen dit telkens tijdens een eucharistieviering die door juf Lut en juf Kristine wordt voorbereid.
Voor de kerstvakantie kwamen we samen om te vieren rond het thema: ‘We kijken uit naar
Jezus, licht van hoop!’
Aan het einde van de viering sloten ook de leerlingen van het eerste leerjaar en de kleuters aan
om samen af te sluiten!
Onze zesdeklassers zorgden het voorlezen en de nodige attributen. Alvast een dikke dankjewel
aan alle leerlingen van 6.1 en 6.2 en hun juffen!

Terugblik: Kerstverhaal 3KK en L1
Op dinsdag 17 december 2019 werden de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar en de derde
kleuterklas uitgenodigd voor het ‘Kerstfeest’. In de aula van de Basisschool en Humaniora werden de
ouders niet alleen vergast op een geanimeerde voorstelling van het kerstverhaal, er volgde ook nog een
uitgebreide receptie met hapjes. Heel wat ouders zorgden voor een heleboel lekkere hapjes. Een fijn
moment!!!

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 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

Nieuws van het oudercomité
Bij de tweede editie van de ‘Quiz Night’ van het oudercomité wordt u opnieuw uitgenodigd om
deel te nemen met een gemotiveerde ploeg van 4 of 5 deelnemers. Na de positieve reacties van
vorig jaar, hopen we ‘de oude bekenden’ opnieuw te mogen begroeten maar zijn nieuwe
gezichten uiteraard ook heel erg welkom.

Tijdig inschrijven is de boodschap want vol = vol!

Pannenkoekenactie
Oudercomité DvM
Het oudercomité van DvM Basisschool organiseert naar jaarlijkse traditie ter gelegenheid van
Lichtmis haar pannenkoekenverkoop.
De ‘echte Diksmuidse pannenkoeken’ zullen opnieuw gesmaakt worden door jezelf, ouders,
grootouders, nonkels, tantes, buren,… .
Aan de leerlingen van de klas die de meeste pannenkoeken per persoon hebben verkocht,
biedt het oudercomité pannenkoeken en chocomelk aan.

1 pakket (8st) van deze heerlijke Diksmuidse
pannenkoeken kost slechts 4 euro.

Bestellen kan tot vrijdag 24 januari 2020. Levering op vrijdag 31 januari 2020.
Een oprechte dankjewel namens het oudercomité van DvM Basisschool!

Helm op. Fluo top!
Heel wat leerlingen komen inmiddels met een fluohesje en fietshelm naar
school… SUPER!!!
Graag willen we deze maand inzetten op ‘ Veilig tot aan de schoolpoort’.
De drukte aan de schoolpoort ’s ochtends, leidt soms tot discussies tussen
bestuurders die voor de schoolpoort stoppen om kinderen te laten uitstappen
en ander doorgaand verkeer. In onze verkeersrubriek bekijken we hoe we dit
kunnen voorkomen of oplossen zodat alles veilig kan verlopen.
De spaaractie voor onze leerlingen loopt ondertussen gewoon door tot aan de
krokusvakantie.
Veel succes!!!

VEILIG VERKEER
µRR

Familienieuws
Overlijden
Celio-Celestin Ebe Matumbu, oud-leerling van onze kleuterschool en broer van Yelina en Jason
3KA (° 9 juli 2008 – 11 december 2019)
Georgette De Schrijver, overgrootmoeder van Juliette De Pril 2KA ( °10 september 1926-11
december 2019)
Camiel Stammeleer, overgrootvader van Yerco Quantin 2KA (°3 maart 1922-18 november 2019
Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

Menu januari

Nieuws van externen

