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Voorwoord
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Met de overstap van november naar december, zijn we meteen aanbeland bij de start van het
kerkelijk jaar. Naast de vele hartverwarmende initiatieven die overal de kop opsteken, is het
een tijd van hoopvol uitkijken, verwachten, groeien naar…. .
Met de komst van het kerstekind zal het feestgedruis dit jaar niet alles overstemmend zijn. Een
kans om terug te keren naar onszelf, ongewild, maar toch nodig. Een samen inzetten op
engagement en medeverantwoordelijkheid om deze periode te overbruggen naar een
toekomst die intussen toch onverwacht hoopvol lijkt. Hopelijk vindt iedereen in deze tijd,
ondanks alles, warmte en gezelligheid in de geborgenheid van het gezin. En worden nu, meer
dan ooit, mensen aan de rand niet vergeten. Het grootse zit vaak in kleine dingen.
In de wereld van munten en juwelen
is goud de blikvanger bij uitstek.
Het is een waardevolle schat.
Een trapje lager staat zilver.
Ook kostbaar, maar gewoner.
Het leven van alledag is
als een huis met vele kamers.

Als je ze tegen een feest oppoetst,
gaan het zilver en het goud stralen
en ontdek je soms onvermoede dingen.
De vier weken van de advent zijn een tijd
om je voor te bereiden op Kerstmis,
de geboorte van Jezus.
Je blinkt je binnenkant op
om Hem te verwelkomen.
Als je zijn geboorteverhaal
– vol beelden en symbolen –
op je laat afkomen,
licht er een blijde Boodschap op:
in Jezus komt een nieuwe wereld aan het licht
waarin vrede, gerechtigheid en liefde
de boventoon voeren.
Pas als je de werkelijkheid zo bekijkt
– open, ontvankelijk en flexibel –
verwelkom je het onverwachte
met open handen als een hoopvolle kans.
De coronacrisis helpt ons een handje
om zo in het leven te staan
en vreugde te putten uit ogenschijnlijk gewone momenten.

We wensen iedereen een vreugdevol kerstfeest toe
en een gelukkig maar bovenal gezond 2021!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur - DvM Basisschool

Advent op school – Dank aan onze werkgroep pastoraal!

Heet van de naald – Pannenkoekenactie Ouderraad

WIJZIGING CORONA
PANNENKOEKENACTIE
OUDERRAAD DVM
Slechts €4,00/pakket met 8
pannenkoeken
Door de verlengde coronamaatregelen,
kunnen en mogen we voorlopig geen

Bestellen kan tot
18/12/2020 via
onderstaand strookje.
Te bezorgen op het
schoolsecretariaat.
────
Overtuig je familie,
vrienden, buren… en
steun zo mee de
ouderraad van DVM!
Een pakje met 8
pannenkoeken kost
slechts €4,00.

pannenkoeken meegeven met de

────

leerlingen.

Daarom passen we onze actie aan:
- Bestelperiode wordt verlengd:

Een fijne attentie voor de
leerlingen uit de best
verkopende klas!

Pannenkoeken bestellen kan nog

────

tot en met 18 december 2020!

De pannenkoeken worden
geleverd van zodra dit
toegelaten wordt door de
overheid

- Levering van de pannenkoeken zal gebeuren
na de kerstvakantie van zodra dit toegelaten
wordt door de overheid. U wordt hiervan

────

vooraf nog op de hoogte gebracht.

Invriezen is mogelijk,
doordat ze vers en
vacuüm zijn verpakt.

Alvast bedankt voor uw begrip!
Ouderraad en schoolteam DvM Basisschool

OUDERRAAD DVM
Sint-Martensplein 2A
9300 Aalst
ouderraad@dvmbasis.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: …………………………………………………………………………………
Klas: …………………………………………………………………………………….
Totaal aantal pakjes te bestellen: ……………………………………………….
Totaal bedrag: ……………………………………………………………………….

Maandplanning december 2020
De kalender voor de komende maand wordt doorgegeven
zoals voorzien. Wijzigingen zijn evenwel niet uitgesloten.
Gelieve hier rekening mee te houden.
DATUM
Zondag
29
Maandag
30

nov
nov

Dinsdag

1

dec

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2
3
4

dec
dec
dec

Zaterdag
Zondag
Maandag

5
6
7

dec
dec
dec

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8
9
10

dec
dec
dec

WAT?
Start van de advent – Eerste zondag

GD ‘Klassemuziek’ – We maken kennis met
de trompet! – Aula nieuwbouw
12.35u – Leerlingenparlement – Klas L2B

WIE?

L 1+2+3+4+5+6

16.30u – Personeelsvergadering KS - online

Directeur, juf Lien, juf
Candice en
vertegenwoordigers
Team kleuterschool

Vaccinatie op school – L5A/B
9.00 – 12.00u: COLDI scholengroep KABORA

L5A/B + restgroepen
Directeur

16.30u – Personeelsvergadering LS – online
Kerstmarkt – geannuleerd
10.30u – Gesprek Alfasun – Mogelijkheden
groene energie – BS
14.00u – Kennismakingsgesprek nieuwe taalcoach
stad Aalst

Team lagere school

Tweede zondag van de advent
15.45u – Comité preventie en bescherming op het
werk
9.00-12.00u – PROFS-opleiding – Gent
9.30u – CASS SG KABORA – Gijzegem

13.00 – 15.00u – Overleg met pedagogische
begeleider van de school

Directeur,
vertegenwoordiger SB
Directeur, juf Kimberly B,
juf Hilde

Directeur, juf Katrien

Directeur
Afgevaardigde
schoolbestuur
LS
Directeur, Kristien Coppens

IJsschaatsen – geannuleerd
15.4 – 17.00u – Kernteamvergadering –
Ontwikkeling schoolvisie

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

11
12
13
14

dec
dec
dec
dec

Dinsdag

15

dec

IJsschaatsen - geannuleerd
Derde zondag van de advent
Oudercontact lagere school – 14 tot en met 17
december 2020 – Communicatie en organisatie
gebeurt door de klasleerkrachten.
VM - Wenmoment peuters die instappen na de
kerstvakantie

Kernteam schoolvisie:
directeur, juf Hilde, juf Lut,
juf Kimberly VV, juf Lissa,
juf Heidi, juf Kimberly B.
LS

Oudercontacten worden
opnieuw online
georganiseerd.
Instappers 4 januari 2021 –
PK – Ouders en instappers
worden door de school
uitgenodigd.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec

Dinsdag

29

dec

Woensdag
Donderdag

30
31

dec
dec

Vrijdag

1

jan

13.45u – Voorstelling ‘Drrraai!’ – CC De Werf
9.00 – 10.00u – Intern overleg
13.45u: Adventsviering BS – geannuleerd
Perioderapport 2

PK + 1KK
Zorgco, directeur
LS

Vierde zondag van de advent

Kerstvakantie van maandag 21 december tot en met vrijdag
1 januari 2021!
KERSTMIS – Vrolijk kerstfeest aan iedereen!

Een gelukkig 2021 toegewenst!
Zaterdag
Zondag
Maandag

2
3
4

jan
jan
jan

Instap peuters

13.30-14.30u: Intern overleg Actieplanning

Welkom aan de nieuwe
vriendjes in onze
peuterklas!
Directeur, zorgco

CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL
Ook in de maand december blijven de geldende maatregelen van kracht. Graag
voegen we hier nog enkele aandachtspunten aan toe:
1. Ventileren blijft één van de belangrijkste maatregelen om het virus in te dijken.
Met de dalende buitentemperaturen zorgt dit ervoor dat het in de klassen en
gangen merkelijk frisser is. Daarom vragen we om de leerlingen extra warm aan
te kleden en een extra trui, dekentje,… mee te geven om te gebruiken in de
klas tijdens de wintermaanden. Denk je eraan om deze materialen te naamtekenen?
Super!
2. Aan de schoolpoort verzamelen heel wat ouders om 15.15u. Ook hier willen we
benadrukken dat afstand houden van belang is. Bescherm uzelf en de andere.
DANKJEWEL!
3. Ontsmetten van de handen bij het binnenkomen: Met de koudere temperaturen komen
heel wat leerlingen met handschoenen aan op school. Dit maakt het ontsmetten heel
moeilijk. Daarom zullen we de leerlingen voortaan niet meer vragen om de
handschoenen uit te doen, maar zullen we de handen extra ontsmetten bij het
binnenkomen in de klas.
Voor andere bezoekers wijzigt er niets.
4. Twijfel je of jouw zoon/dochter naar school mag? Bekijk dan zeker de nieuwe beslisboom
lagere en secundaire school – Vanaf nu beschikbaar op onze website: www.dvmbasis.be .

Deze regels blijven voor onze school van kracht :
- Alle ouders die onze school binnenkomen dragen een mondmasker op een correcte
manier. Deze afspraak geldt bij het afhaalmoment én tijdens de voor- en naschoolse
opvang. De aanwezigheid van ouders op school wordt beperkt tot het absolute minimum.
- Enkel ouders van peuters en kleuters uit de eerste kleuterklas mogen ’s ochtends vanaf
8.00u hun kleuter begeleiden tot aan de luifeldeur. Andere ouders zijn vanaf 8.00u tot
15.20u ( op woensdag tot 12.20u) niet meer toegelaten.
- Bij het binnenkomen van de school ontsmet elke bezoeker de handen.
- Leerlingen van de lagere school dragen een mondmasker bij het binnenkomen van de
school. Tijdens de voormiddag- en middagspeeltijd mogen ze dit afzetten. Tijdens de
overige momenten dragen ze het mondmasker.
- Kom je op bezoek op onze school? Dan kan dit enkel na telefonische afspraak.

# SAMEN VOOR IEDERS
VEILIGHEID

Helm op – Fluo top!
Onze stickeractie loopt nog steeds door! Kom je te voet of
met de fiets? SUPER!
Zorg je ook dat je gezien wordt? FANTASTISCH!
VERKEERSTIP VAN DE MAAND DECEMBER

Ook nu blijft het melden van een positief geteste leerling belangrijk voor de school. Enkel dan

NIEUWIGHEDEN

Onze kleuterluifel in een nieuw jasje!
Tijdens de verlengde herfstvakantie namen we de kans te baat om onze
kleuterluifel in een nieuw kleedje te steken. Na het vernieuwen van de
dakbedekking kwamen nu de lambrisering en het herschilderen van de
wanden aan bod.
In normale tijden zouden we alle ouders graag uitnodigen om dit in levende lijve te komen
bezichtigen. Omwille van corona kan dat nu niet. Maar niet getreurd… hieronder alvast een
voorsmaakje!

Op tijd op school... een goeie gewoonte!
DANKJEWEL AAN ALLE OUDERS DIE INTUSSEN
ZORGEN VOOR HET TIJDIG AANWEZIG ZIJN VAN HUN
KINDEREN!
Op tijd komen is een goede gewoonte die we van jongsaf aan kunnen
bijbrengen. Aan ons om het goede voorbeeld te geven.

OUDERRAAD

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen
/ouderraaddvm

Beste ouders en grootouders,
Beste leerkrachten,
Lieve lezers,
De coronacrisis zorgt voor moeilijke tijden, ook voor de Ouderraad van DvM
Basisschool. Maar jij kan er mee voor zorgen dat we wat extra
inkomsten krijgen door online te shoppen, en dat kunnen we écht wel
gebruiken! Alleen zo kunnen we de school financieel blijven ondersteunen en
mee zorgen voor het welzijn van onze kinderen.
Vanaf nu kan iedereen die online shopt ons helpen!
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat? Maak kennis met Trooper.
Een website die ervoor zorgt dat je de ouderraad kan steunen door één extra
klik wanneer je online shopt. En jouw aankopen kosten je geen eurocent meer.
Hoe werkt Trooper?
1. Je surft naar onze Trooperpagina:
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraaddvm .

2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die
klik weet de webshop dat jij ons wil steunen.
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent
extra.
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 percent van jouw aankoopbedrag aan
de ouderraad.

Klik vanaf https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraaddvm door naar
meer dan 600 webshops. Ook de Belgische ondernemers laten we niet in de
kou staan, ontdek alle Belgische webshops! Een greep uit het aanbod:
1. Het beste eten en drinken (Collect&Go, Lidl, Takeaway,
Wijnvoordeel,…)
2. De origineelste kerstcadeautjes (Koffiemarkt, FonQ, Your
Surprise, Tadaaz, De gele flamingo, Studio 100, Bongo ...)
3. Massa’s electronica & multimedia (Coolblue, Krëfel, Mediamarkt,...)
4. Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Hema,...)
5. Hippe kledij (Torfs, JBC, Zeb, Jack&Jones, Only, Desigual, ....)
6. Outdoor & action (Decathlon, AS Adventure)
7. Vrije Tijd (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs,
Landal, Brussels Airlines, Efteling, Plopsaland, Beekse Bergen, ...)
8. Parfum en make-up (ICI Paris XL, Farmaline, De Online Drogist,...)
9. En nog veel veel meer (Zooplus, Maison du Monde,
Fnac, Proximus…) Ontdek het snel zelf!
Alleen dankzij jullie en als wij allen er ons écht achter smijten, de nodige mondaan-mondreclame voeren bij onze familie en vrienden via Facebook, Whatsapp,
e-mail, ... kan Trooper een succes worden voor de ouderraad. We hopen dat
dit initiatief ons kan helpen om de vele eurootjes die we zien wegvallen,
enigszins een beetje goed te maken.
Alvast bedankt voor jullie steun en shop er op los!
De ouderraad van DvM Basisschool

Wil je een herinnering aan onze trooperpagina bij het online shoppen?
Installeer dan de trooper-bot. Hij herinnert jou bij elk online shopmoment
aan onze trooperpagina:
https://www.trooper.be/nl/trooperbot
Een kleine moeite voor jou, een groot verschil voor de ouderraad.

Nog niet helemaal mee met hoe Trooper allemaal marcheert? Geen paniek, we
leggen het in deze video stap voor stap uit zodat je hélemaal mee bent en
monnies kan verdienen voor de ouderraad
via https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraaddvm

EERSTVOLGENDE VERGADERING OUDERRAAD:
Do

28/01/2021

20.00u – Aula nieuwbouw of Online via TEAMS

DVM BASISSCHOOL in beweging…
Griezeldag in het 3de en 4de leerjaar
Het derde en het vierde leerjaar hielden vrijdag voor de vakantie een echte griezeldag. Het
was een knotsgekke dag die volledig coronaproof verliep. We startten de dag met het
maken van lekkere pompoensoep met overheerlijke spinnenballetjes! De soep en de
balletjes werden vers bereid door de leerlingen zelf. Dit onder het toeziend oog van de
meesters en juffen. Daarna dansten, knutselden en zongen we erop los de hele dag lang.
Heksen, spoken en andere griezelmonsters kennen geen geheimen meer voor onze
sloebers. De leerlingen en de leerkrachten genoten met volle teugen! Iedereen ging met een
grote lach de vakantie in.

Voorleesweek
Op zaterdag 21 november startte de voorleesweek. Onder het motto 'Lezers maak je samen'
zetten we dit jaar in op ouderbetrokkenheid. Helaas mochten jullie nu niet naar school komen voor
een fijn voorleesmoment. Daarom lanceerden we een oproep om ons voorleesfilmpjes te bezorgen.
Langzaamaan druppelden de filmpjes in onze mailbox.
In 4A geen koningin Mathilde die kwam voorlezen, wel ouders en grootouders die zorgden voor
leuke voorleesfilmpjes!

Bedankt aan alle mama's, papa's, oma's en opa's die een
voorleesfilmpje doorstuurden. Zo kon elke klas genieten
van een voorleesmomentje.

Boek in de kijker
Elke maand zetten we enkele leerkrachten in de kijker mét hun lievelingsboek.
Misschien biedt het ideetjes voor jullie eigen boekenkast of om deze eens te ontlenen in de
bibliotheek?
Misschien komen we zo ook iets extra te weten over de juffen en meesters op onze school….

Juf Nathalie van de tweede kleuterklas B koos voor het boek ‘Achter gesloten deuren’.
‘Achter gesloten deuren’ lees je in één ruk uit! In Engeland zijn er meer dan 500.000
exemplaren van verkocht. ‘Achter gesloten deuren’ is de spannende thriller die iedereen
leest!
Iedereen kent wel een echtpaar als Jack en Grace: hij is knap en rijk, zij is charmant en elegant.
Mensen om jaloers op te zijn, als je ze niet aardig zou vinden. Je zou Grace beter willen leren
kennen. Maar dat is moeilijk, want Grace en Jack zijn altijd samen. Sommigen zouden dit ware
liefde noemen. Anderen zouden zich misschien afvragen waarom Grace nooit de telefoon
opneemt. En waarom ze nooit op visite komt, ook al werkt ze niet. En waarom een slaapkamer
van hun huis tralies voor het raam heeft.

Juf Anke van het vijfde leerjaar A koos voor het boek ‘Ik ben iemand/niemand’.
Armoede zit in Vlaanderen vaak verborgen achter anonieme gevels. Toch is het een harde
realiteit voor een op de tien gezinnen.
‘Ik ben iemand/niemand’ is het unieke en waargebeurde verhaal van Emilie en haar gezin. Zij
slaagt erin om alles, van bij haar geboorte tot vandaag, neer te laten schrijven in een roman
over haar leven. Ze heeft het over haar turbulente schoolcarrière, haar wilde uitgaansperiode
en over haar liefdes. Maar vooral vertelt ze over een leven in armoede in onze
welvaartsmaatschappij.

Boekentip voor onder de kerstboom
‘Het boek zonder tekeningen’ - B.J. Novak
Uniek, eigenzinnig en hilarisch: het eerste prentenboek zonder prenten Dacht je dat een boek
saai is als er geen tekeningen in staan? Dan heb je dat mis. Want dit boek met niks dan
woorden is niet saai. Vraag maar of iemand dit voorleest. Pas op: elk woord moet luidop
gelezen worden. Ook een woord als BLORK of BLURF. Zelfs als er staat: 'Ik ben een aap.' Wie
dit boek voorleest, wordt op slag een komiek. Je publiek komt niet meer bij van het lachen.
Wees dus gewaarschuwd! Scan de QR Code voor een grappige teaser!

Loeloe is een kunstenaar! – Kunst in onze 2de kleuterklassen
De kleuters van de beren-en regenboog klas hebben de afgelopen weken gewerkt rond het
thema ‘kunst’. Samen met Loeloe, de klaspop, zijn we aan de slag gegaan en creëerden we
juweeltjes van kunstwerken.
We stelden ze tentoon in ons eigen klasmuseum, geniet maar even mee van deze mooie
schilderijen, beelden, kleiwerkjes, …

LEERLINGENPARLEMENT
Tijdens de eerste vergadering van het leerlingenparlement werden heel wat vragen en
wensen overgebracht van de leerlingenvertegenwoordigers naar meneer Jeroen, juf Lien en
juf Candice. Een hele boterham om mee aan de slag te gaan.
De gevraagde muziek tijdens de middagspeeltijd werd alvast meteen aangepakt. Er is
opnieuw muziek tijdens de middagspeeltijd op maandag en vrijdag. Enkel in de
examenperiode van de humaniora zullen we hier wel rekening mee moeten houden.
Uit de vergadering van 30 november zijn dit alvast de belangrijkste punten:
- Uurwerken in alle klassen. Liefst met de juiste tijdsaanduiding!
- Broodbakken in verschillende kleuren zodat ze makkelijk terug te vinden zijn.
- Opfleuren van de speelplaats
- Picknicktafels op de speelplaats voorzien. Hier kan dan ook lesgegeven worden.
- Stappenplan om ruzies op te lossen.
- Afspraken rond drinken tijdens de lessen.
- Extra zitbanken onder het afdak van de nieuwbouw.
- Basketring op de speelplaats.
- Nieuw belsysteem om de oude, saaie en vooral luide bel te vervangen.

Deze en nog veel andere voorgedragen punten worden besproken, bekeken op
haalbaarheid en na goedkeuring uitgevoerd of gepland voor de toekomst.

Onze vertegenwoordigers en leerlingen zitten alvast boordevol goede ideeën!

SCHOOLRAAD
VERGADERINGEN SCHOOLRAAD

Do
Do

25/03/2021
10/06/2021

20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool

FAMILIENIEUWS
Geboorte
Janna, zusje van Rayane (L4A) en Younes (2KB) Jouimaa, ° 26 oktober 2020
Mila, zusje van Nina (L4B) Vo, ° 20 november 2011
Mila, zusje van Jake De Bosscher (peuterklas) , °25 november 2020

Een dikke proficiat aan de trotse ouders en fiere broers en zus!
Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.
Heeft u een geboorte, huwelijk of overlijden te melden? Stuur gerust een mailtje naar :
directie@dvmbasis.be

Warme maaltijden december 2020

Nieuws van externen

Schoolteam DvM Basisschool wenst u allen
een gelukkig en bovenal gezond 2021!

