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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Hopelijk heeft iedereen genoten van een deugddoende vakantie. Op woensdagochtend
trokken de laatste feestvierders naar huis. Anderen gingen op hun beurt naar de kerk voor een
askruisje. Het feestgedruis van Aalst Carnaval maakte plaats voor een 40-daagse
voorbereidingstijd: de vasten!
Het campagnethema van Broederlijk delen,
‘Delen doet goed!’, is een fijne tegenreactie op
onze huidige ik-gerichte maatschappij.
Vorig jaar organiseerden we op school de actie
‘Drinkwater voor Okafou-Logbo in Togo’.
Verderop in deze bode kunnen jullie alvast
vernemen welk verschil we hierbij hebben
kunnen maken.
Bij het bekijken van het nieuws in de media,
kon je er de afgelopen maand niet meer naast
kijken: het corona-virus. We geven verderop graag wat tips mee om jezelf en anderen extra te
beschermen. Tot nader order blijven de scholen bij ons gewoon open. We volgen de
wijzigingen op de voet en houden u verder op de hoogte.

Ook in onze school staat er opnieuw heel wat te gebeuren. Op 14 maart zetten we van 14.00 u
tot 17.00 u onze school- en klasdeuren helemaal open voor onze jaarlijkse opendeurdag. Ken
je mensen die graag willen inschrijven in onze school? Nodig hen dan gerust uit om vanaf
maandag 9 maart al langs te komen. De inschrijvingingsperiode start immers op deze datum.
En wie eerst komt, eerst maalt… . Geef je de datum van de opendeurdag ook nog door aan
geïnteresseerden? Dankjewel!
De leden van het oudercomité zijn intussen volop bezig met de voorbereidingen van de quiz
op vrijdag 20 maart 2020. Inschrijven kan nog steeds! Zeker een aanrader voor een gezellige,
ontspannen avond met vrienden of zelfs met het gezin. Van harte welkom!
Tijdens de voorbije februarimaand kon je aan de stippen op de handen van leerlingen zien dat
het opnieuw ‘De week tegen pesten’ was. Vanuit onze bezorgdheid voor het welbevinden van
onze leerlingen op school, heeft het schoolteam besloten om onze acties niet te beperken tot
een weekje aandacht voor de pestproblematiek. We starten dit schooljaar nog met opleiding
en vorming van ons schoolteam vanuit het project ‘KIVA’. ‘KIVA’ is het Finse woord voor ‘Fijn’.
Dit project wil dan ook binnen de school een fijne omgeving laten groeien waar geen plaats is
voor pestgedrag. Lees zeker verderop in deze bode de info rond dit nieuwe project.
Afsluiten doen we op donderdag 2 april met onze vastenviering in de Sint Martinuskerk.
Ouders, grootouders, …. zijn van harte welkom om mee te viering vanaf 13.45u.
Noteer alvast in jullie agenda dat het geen school is op vrijdag 3 april. Het schoolteam heeft
dan pedagogische studiedag.
Alweer een goedgevulde kalender waar we met frisse moed aan beginnen!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool
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INSTAP PEUTERKLAS
12.05-12.35u en 13.05-13.35u: Repetitie
schoolkoor – zorglokaal B-blok
9.20-15.30u: Klasbesprekingen lagere
school
10.25 – 15.30u: Klasbesprekingen
lagere school
12.05-12.35u en 13.05 – 13.35u: Repetitie
schoolkoor – Aula
8.30-12.05u: Klasbesprekingen lagere
school
9.00-16.00u: PROFS-opleiding Gent
13.35u: Integratiemoment 3KK – L1
20.00u: Oudercomité

9.30 – 16.30u: KIVA –
Kernteamtraining
13.35u: Integratiemoment 3KK – L1
9.30u: Instapviering Eerste Communie

Welkom aan Dominic!
Leden schoolkoor
Klasleerkracht – zorgco directeur
Klasleerkracht – zorgco –
directeur
Leden schoolkoor
Klasleerkracht – zorgco –
directeur
Directeur
3KK – L1
Leden oudercomité –
afgevaardigde leerkrachten directeur
Kernteamleden LS
3KK – L1
Leerlingen die hun eerste
communie doen.
Klasleerkracht – zorgco –
directeur
Leden schoolkoor

10.25-15.30u: Klasbesprekingen lagere
school
12.05-12.35u en 13.05 – 13.35u: Repetitie
schoolkoor – Aula
16.00 - 20.00u: Oudercontact 6de
Ouders leerlingen 6de leerjaar
leerjaar
– info volgt.
8.30-12.00u: Traject:
Zorgco – juf Mieke (PK) – juf
‘Ouderbetrokkenheid in transitie’
Naïma
9.30-12.30u: Opleiding taalbeleidsexpert Juf Kimberly B
Participerende stage – L4B
Juf Anke De Naeyer
20.00u: Raad van Bestuur – DvM
directeur
9.00 – 12.00u: Zorgoverleg – netwerk Zorgco
12.05u: CPBW-vergadering
Directeur – Katrien VB – PA
9.00-16.00u: Directievergadering
Directeur
Scholengroep Dirk Martens
16.00-20.00u: Oudercontact KS/LS
KS/LS (info volgt)
20.00u: Raad van Bestuur SGDM
Directeur
PYAMADAG!
Daguitstap 6de leerjaar – Musical ‘Daens’ L6.1/6.2
10.00u: CASS-vergadering UNIKA
Directeur
OPENDEURDAG – 14.00 tot 17.00u. Van harte welkom!
9.00-12.00u: Kernteamvergadering
‘Procesgericht volgen van het jonge
kind’ – Ninove
9.00-16.00u: PROFS-opleiding

Zorgco – juf Kim – juf Karen directeur
Directeur
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9.00-16.00u: Vormingsdag
vakbondsafgevaardigden
12.15u: Overleg werkgroep
ouderparticipatie
13.00-15.30u: Technodag L5A/B
20.00u: Schoolraad
8.30-15.30u: Integratie 3KK – L1:
‘Welkom in het land van letters en
woorden’
13.35u: Ouders welkom om aan te
sluiten bij 3KK – L1
20.00u: QUIZ Oudercomité

Juf Katrien VB en meester
Bart
Zorgco – juf Mieke VN – juf
Naïma – directeur

13.00u: Vergadering directies nieuwe
SG
19.30u: Info-avond kasteelklassen

Directeur

Directiecongres – Oostende
19.30-21.30u: ‘Er zit POUR in mijn kind’
– Lut Celie
Directiecongres – Oostende
13.35u: Integratiemoment 3KK – L1
Directiecongres – Oostende
9.30-16.30u: KIVA –
kernteamvergadering
12.45-15.15u: American Games –
Sporthal Faluintjes - Moorsel
13.35u: Integratiemoment 3KK – L1

10.15-11.15u: Wenmoment instappers
16.00-18.00u: Personeelsvergadering
lagere school
9.00-12.00u: PROFS-opleiding – Gent
13.45u: Vastenviering basisschool

Leden schoolraad
3KK – L1 (info volgt)

Ouders van leerlingen uit
L3A/B
Directeur
Lezing in Utopia (meer info zie
folder externen)
Directeur
3KK – L1
Directeur
Leden kernteam
L5A/B
3KK – L1

PK
Schoolteam LS

Directeur
BS – Ouders, grootouders,…
welkom!
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Geen school en geen opvang voor de leerlingen!

START VAN DE PAASVAKANTIE!

LOS – Jeugdboekenmaand 1 tot 31 maart 2020

Ben je op zoek naar een leuk voorleesboek, leesboek, prentenboek
op maat? Breng dan zeker een bezoekje aan de website van de
jeugdboekenmaand en de rubriek ‘Boekentips’

www.jeugdboekenweek.be/boekentips

INSCHRIJVINGEN 2020-2021
Inmiddels is de eerste inschrijvingsperiode met voorrang voor broers/zussen en kinderen
van personeel achter de rug. Vanaf maandag 9 maart start de tweede inschrijvingsperiode
waarbij iedereen kan inschrijven:
1. 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… .
2. 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
sociale mix: Iedereen kan inschrijven! Voorrangsperiode
voor indicator-leerlingen
Vrije inschrijvingen

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.

Drinkwater voor Okafou-Logbo
Vorig schooljaar werkten we mee aan het vastenproject : ‘Drinkwater voor Okafou-Logbo’ in Togo,
een actie van de vzw Okafou-Logbo.
Door de verkoop van pakketten appeltjes, konden we €600 bijdragen aan het project om het dorp te
voorzien van drinkbaar water, zodat moeders en kinderen niet langer meer ver moesten lopen voor
het nodige water.
En ... er is verder nieuws via de vzw die ons een aantal foto’s en filmpjes bezorgde.
Mede dankzij onze steun werd het volgende gerealiseerd:
-er werd een boring uitgevoerd naar drinkwater;
-er werd een watertoren gebouwd met een stroomgroep en een tank zodat het water kan worden
opgepompt en opgeslagen;
-er werden leidingen gelegd vanaf de watertoren naar het dorp.
Met als groot resultaat: moeders en kinderen beschikken nu op drie plaatsen in het dorp over een
kraan om het levensnoodzakelijke water te halen.
Zuiver, drinkbaar water om een korte afstand van de huizen….. hun droom werd werkelijkheid.

Na de krokusvakantie zullen de leerlingen opnieuw mogen kijken naar een voorstelling met foto’s en
filmpjes van de realisatie zodat ook zij zien dat hun bijdrage loont.

Jullie kunnen van thuis uit ook meevolgen via de website : www.akay-esseboe.be

Info CORONA-virus
Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is
reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden
en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.
Wat moet jij als ouder weten en doen?
Wat is het coronavirus?
Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het
virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.
Maatregelen?
Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen
te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen
zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn
met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te
sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat
geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.
Wat kan ik als ouder doen?
Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat
het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen
verspreiden zich vooral via de handen.


Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met
water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep
volstaat.



Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de
ellebogen.



Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare
vuilbak.



Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen
waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal
van deze patiënten onderzocht wordt.
Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en
raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?
De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het
uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een
huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld
dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en
Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen
er moeten worden genomen in school.

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

Veilig verkeer - Weetjes
µRR

MAG EEN KIND VOORAAN ZITTEN?


Kinderen mag je wettelijk gezien zowel voorin als achterin de auto vervoeren.



Dat geldt voor kinderen van alle leeftijden, op voorwaarde dat je ze in een aangepast kinderzitje
vervoert en/of dat ze de veiligheidsgordel dragen (vanaf 1,35 m).



Bij zitjes die je tegen de rijrichting moet plaatsen, moet je wel de frontale airbag uitschakelen.

DE GEWONE GORDEL IS NIET VEILIG VOOR JONGE KINDEREN


Een kind dat kleiner is dan 1,35 m kun je niet op een veilige manier vervoeren door het gewoon met
de veiligheidsgordel vast te klikken. Door de kleine gestalte van het kind komt de gordel niet op de
juiste plaats te zitten (op de heupen en over de schouder). De gordel zou kunnen verschuiven en
ernstige verwondingen in de buik veroorzaken.



Kinderen zijn geen minivolwassenen. De botten van een jong kind zijn nog niet volgroeid en
dus niet sterk genoeg om de klap bij een botsing op te vangen. Een kinderzitje biedt extra
bescherming.

EEN AANGEPAST ZITJE KAN HET LEVEN VAN JE KIND REDDEN


Waarom is het verplicht om kinderen tot 1m35 altijd te vervoeren in een aangepast zitje? Heel
eenvoudig:
Kinderen zijn heel kwetsbaar in de auto. Bij een ongeval loopt je kind veel minder risico op zware
verwondingen als het veilig vastklikt is in een aangepast zitje. Op voorwaarde dat je het zitje
correct gebruikt, uiteraard.

WAT ZEGT DE WET?
REGELS KINDERZITJES
ALGEMENE REGEL


Kinderen kleiner dan 1,35 m moet je altijd vervoeren in een voor
hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.



Kinderen vanaf 1,35 m moet je vervoeren in een voor hen geschikt
kinderbeveiligingssysteem óf ze moeten de gordel dragen.
UITZONDERINGEN
Bussen en autocars



Kinderen kleiner dan 1,35 m hoeven niet verplicht in een kinderzitje.



Ze moeten de gordel dragen op plaatsen die ermee zijn uitgerust.
Taxi’s



Kinderen kleiner dan 1,35 m hoeven niet verplicht in een kinderzitje.



Ze moeten de gordel dragen op plaatsen die ermee zijn uitgerust.



Maar mogen in dat geval niet voorin vervoerd worden.
Auto’s met zitplaatsen zonder veiligheidsgordels (bv. oldtimers)



Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet meerijden op een zitplaats zonder gordel.



Zijn er voorin geen gordels, dan mogen kinderen kleiner dan 1,35 m niet voorin meerijden.
Achterbank te klein



Een derde kind kleiner dan 1,35 m moet op de achterbank niet in een kinderzitje als er al
twee zitjes in gebruik zijn en er daardoor onvoldoende plaats is voor een derde zitje.



Dit kind moet dan wél de gordel dragen.



Het moet ook minstens 3 jaar zijn.
Sporadisch vervoer andermans kinderen
Als je af en toe andermans kinderen vervoert over een korte afstand en je hebt geen of
onvoldoende kinderzitjes, dan gelden de volgende regels voor kinderen kleiner dan 1,35 m:



Kinderen jonger dan 3 jaar mag je in dat geval niet vervoeren.



Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin zitten en de gordel dragen.



Je eigen kinderen die kleiner zijn dan 1,35 m moet je altijd in een aangepast zitje vervoeren.

Familienieuws
DEZE MAAND GEEN FAMILIENIEUWS!

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

Menu maart

Nieuws van externen

