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Voorwoord
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
We hebben onze eerste twee schoolmaanden van dit schooljaar achter de rug. Ondanks de
sterk stijgende besmettingscijfers, heeft onze school het er voorlopig goed van afgebracht.
Dankjewel aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft door de maatregelen strikt op te
volgen en te respecteren.
Op dit moment zitten we opnieuw volop in een cruciale fase van de corona-crisis. Nu, meer
dan ooit, is het aan ieder van ons om onze verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor te
zorgen dat een verdere verspreiding van het virus vermeden wordt.
De uitgebreide vakantieperiode tot en met 13 november is niet altijd evident om te voorzien
in opvang maar is echt noodzakelijk op dit moment en zal ons hopelijk in staat stellen om met
een voltallig korps de periode tot de kerstvakantie in de best mogelijke omstandigheden aan
te vatten. Wie een attest ‘Sluiting corona’ nodig heeft voor de werkgever, kan dit aanvragen
via info@dvmbasis.be. We trachten u dit zo snel mogelijk ingevuld te bezorgen.
Het coronavirus zorgde voor beperkingen maar natuurlijk viel het schoolleven ook niet volledig
stil. De voorbije periode hebben we alsnog heel wat leuke momenten kunnen beleven op

school. Het leerkrachtenteam ging alvast terug aan de slag om leuke, leerrijke klasactiviteiten
te voorzien.
Een deel van onze leerlingen nam de uitdaging aan om de medeleerlingen te
vertegenwoordigen in het leerlingenparlement. Verderop leest u hier alvast wat meer over.
De eerstecommunieviering werd ook een heel fijn moment. Het stralende zonnetje bij
buitenkomst uit de kerk leek hiermee helemaal in te stemmen. We kijken al uit naar de
communieviering op 9 mei 2021. Benieuwd of we dan nog rekening zullen moeten houden met
het hardnekkige virus.

De vakantieperiode is ook een heel geschikt moment om onze school verder te verfraaiien.
In de kleuterluifel is nagenoeg gans de lambrisering vervangen door onze werkmannen Geert
en Zia. Tijdens de vakantie worden ook de muren herschilderd zodat deze multifunctionele
ruimte een frisse uitstraling krijgt.
Daarnaast werd ook een bestelling van speelplaatsmeubilair geplaatst om in eerste instantie
de speelplaats voor de kleuters op te waarderen. Na de vakantie zullen de eerste elementen al
zichtbaar zijn…
Vanaf 12 november kunnen we ook opnieuw gebruik maken van onze ingang via de
Molenstraat. Verderop vindt u hierover ook uitgebreide info. Zeker doorlezen zou ik zeggen.
U leest het, ondanks corona blijft onze school een actieve gemeenschap waar samen leren en
samen leven de fundamenten vormen.
Ik wens ieder van jullie een deugddoende, gezellige, veilige en gezonde herfstvakantie toe!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur - DvM Basisschool

Heet van de naald – Verlenging herfstvakantie
Beste ouders,
Gisterenavond kwam het nieuws dat de herfstvakantie verlengd zou worden tot en met 15
november 2020. Hieronder vindt u alvast de berichtgeving die wij als school ontvingen in
verband met deze wijziging. Ouders die een attest ‘Sluiting corona’ nodig hebben voor hun
werkgever, sturen een mailtje naar info@dvmbasis.be. Wij trachten dit dan zo snel mogelijk te
bezorgen in de week van 9 november. Indien er nog extra info of wijzigingen volgen, houden
we u op de hoogte via digitale weg.

Herfstvakantie verlengd tot en met 15 november
Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie voor alle
onderwijsniveaus - uitgezonderd het hoger onderwijs - wordt verlengd tot en
met zondag 15 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.

Opvang van 9 tot en met 13 november
Basisonderwijs
Tijdens de bijkomende week herfstvakantie is er voor het
basisonderwijs noodopvang volgens deze getrapte regeling:
 in eerste

instantie staan ouders maximaal zelf in voor opvang;

 als dat niet lukt, handelen

de lokale besturen/Vlaamse
Gemeenschapscommissie vanuit hun regierol. Scholen kunnen
terzake meewerken. Onderwijspersoneel kan zich hiervoor vrijwillig
aanmelden.

Lees meer op de Onderwijswebsite.
Voor de week van 9 tot en met 13 november moet je het attest ‘sluiting
corona’ niet automatisch afleveren aan de ouders. Sommige ouders zullen het
wel nodig hebben omdat hun werkgever het vraagt.

Maandplanning november 2020
De kalender voor de komende maand wordt doorgegeven
zoals voorzien. Wijzigingen zijn evenwel niet uitgesloten.
Gelieve hier rekening mee te houden.
DATUM
Zondag
1
Maandag
2
Dinsdag
3
Woensdag
4
Donderdag 5
Vrijdag
6
Zaterdag
7
Zondag
8
Maandag
9
Dinsdag
10
Woensdag
11
Donderdag 12
Vrijdag
13
Zaterdag
14
Zondag
15
Maandag
16

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

WAT?
ALLERHEILIGEN
ALLERZIELEN

Herfstvakantie van 2.11.2020 tot en met 13.11.2020

Wapenstilstand – Sint Maarten – Vergeet zeker jouw schoentje niet te zetten!

Instap 2 – Peuterklas

Start stage SAI t.e.m. 20.11.2020 – Van Den Steen
Bo (L5B) en Van der Veken Lara (2KB)
Start leerlingenbesprekingen kleuterschool
12.05 – 13.15u: Leerlingenparlement

15.45u: Lokaal Overleg Comité Basisschool DvM
Dinsdag

17

nov

VM Medisch onderzoek L6.2 VCLB Langestraat
Aalst
Ouderbetrokkenheid in transitie – Slotdag traject
20.00u: Raad van bestuur DvM

Woensdag
Donderdag

18
19

nov
nov

Vrijdag

20

nov

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

21
22
23
24

nov
nov
nov
nov

Woensdag

25

nov

WIE?

Welkom aan onze nieuwe
vriendjes in de groene
appeltjesklas: Djuna,
Louise en Angelica.
L5B + 2KB
KS, zorgco, directeur
Parlementsleden,
directeur, juf Lien en juf
Candice
Juf Katrien, meester Bart,
directeur,
vertegenwoordigers SB.
UITGESTELD!
Directeur, zorgco, juf
Naïma en juf Mieke VN
Directeur

9.00-16.00u: PROFS-opleiding online
13.30-15.30u: Netwerk zorgcoördinatoren SG
KABORA
13.30u – Overleg Taalcoach stad Aalst
Knabbel en babbel – personeel DvM Basisschool

Directeur
Juf Hilde (zorgco)

9.00u: Circusinitiatie L2A – CC De Werf
9.00u: Circusinitiatie L2B – CC De Werf
Eerste individuele oudercontact Kleuterschool –
online via ZOOM.

?
?
Verdere info volgt nog.

Directeur, juf Kimberly B
GEANNULEERD

Donderdag

26

nov

Vrijdag

27

nov

Zaterdag
Zondag
Maandag

28
29
30

nov
nov
nov

Dinsdag

1

dec

20.00u: Ouderraad DvM Basisschool – online via
TEAMS
Toneel ‘De Ark van Noah’ – 3KK – L1

Leden OR, directeur, juf
Katrien en juf Mieke VN
Uitgesteld tot nader
order.

Ganse dag: Klassemuziek: De trompet!
15.45u: Personeelsvergadering kleuterschool –
Aula of online
VM Vaccinatie op school – L5A/B + restgroepen

LS
Team KS

9.00 – 12.00u: College van directeuren SG
KABORA – SJS Mere
Woensdag
Donderdag

2
3

dec
dec

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

4
5
6

dec
dec
Dec

15.45u: Personeelsvergadering lagere school –
aula of online
Kerstmarkt

Afhankelijk van de
maatregelen
directeur

Team LS
GEANNULEERD

WIJZIGING TOEGANG TOT DE SCHOOL
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VANAF
16 NOVEMBER 2020
Beste ouders en leerlingen,
Na overleg met netbeheerder Fluvius kunnen we na de herfstvakantie opnieuw gebruik
maken van de blauwe poort in de Molenstraat. Voor het autoverkeer geldt de volgende
omleiding indien het onderste deel van Molenstraat nog niet vrij is:
Burchtstraat  De Coninckstaart  Molenstraat  Zwarte Zustersstraat

Blauwe
poort

Om een vlotte instroom mogelijk te maken, vragen we de voetgangers om vanaf 8.00u
zoveel mogelijk de blauwe poort in de Molenstraat te gebruiken. De fietsers kunnen binnen
langs de enkele grijze poort aan het Sint Martensplein vanaf 8.15u. De dubbele grijze poort
is voorbehouden voor leerlingen van de humaniora zodat hier ook alle mogelijke
contacten tot het minimum beperkt worden.

Onze lesdag eindigt nog steeds om 15.15u op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op woensdag blijft dit ook 12.05u.
De poorten aan het Sint Martensplein worden geopend van 15.20u tot en met
15.35u.
Afhalen van 15.20u tot 15.35u verloopt als volgt:
15.20u – 15.35u

ENKEL VIA POORTEN SINT
MARTENSPLEIN
INGANG
UITGANG

Wie komt u afhalen?

Peuterklas
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
Leerlingen lagere school

Leerlingen die in de opvang
en/of studie blijven
- tot 15.35u
- van 15.35u tot15.50u

Waar bij droog weer?

Waar bij
regenweer?

Luifel basisschool

Luifel basisschool

Speelplaats –
zitbanken aan de
klassen
Klasrijen op de
speelplaats

Luifel basisschool

Klasrijen overdekte
speelplaats
nieuwbouw

Overdekte speelplaats Refter basisschool
Speelplaats

Ook voor de naschoolse opvang en studie heeft deze reorganisatie gevolgen. In
onderstaand rooster vindt u een overzicht. Zo weet u meteen waar u terechtkan voor
het oppikken van jouw kind(eren).
OPVANG EN
Kleuters
L1 + L2
L3+L4+L5+L6
STUDIE vanaf
15.50u tot 18.00u
15.50 – 17.00u
Luifel
Refter basisschool Aula Nieuwbouw –
NIET MEER IN DE KLAS
basisschool
eerste verdieping
VAN L2A!
17.00-18.00u
(woensdag van
12.20 tot 18.00u)

Alle leerlingen - Refter basisschool of speelplaats bij mooi
weer.

Werking schoolpoorten
Molenstraat

7.00 – 8.00u
8.00 – 8.15u

8.15 – 8.30u

8.30 –
15.20u (op
woensdag
tot 12.05u)
15.20 –
15.35u
(op
woensdag
12.0512.20u)
15.35 –
18.00u (op
woensdag
van 12.20 –
18.00u)

Ingang na aanbellen
Poort open met
toezichthoudende
leerkracht
Poort open met
toezichthoudende
leerkracht
Ingang en uitgang
mogelijk na
aanbellen – steeds
aanmelden op het
secretariaat.
GESLOTEN

Ingang en uitgang
mogelijk na
aanbellen – Vanaf
16.00u niet vergeten
uit te scannen!

Sint Martensplein
enkele poort

GESLOTEN
GESLOTEN

Open – Leerlingen
DvM Basisschool
(zowel fietsers als
voetgangers)
Ingang en uitgang
mogelijk na
aanbellen – steeds
aanmelden op het
secretariaat.
Open – Enkel voor
ouders of
familieleden die
leerlingen van de
basisschool komen
afhalen.
Ingang en uitgang
mogelijk na
aanbellen – Vanaf
16.00u niet
vergeten uit te
scannen!

Sint Martensplein
dubbele poort

GESLOTEN
GESLOTEN voor
leerlingen
basisschool–
enkel open voor
fietsers DvM
Humaniora
GESLOTEN

Open – enkel voor
uitstroom
leerlingen
Basisschool én
Humaniora
GESLOTEN voor
leerlingen
basisschool –
enkel open voor
leerlingen
humaniora tot
15.45u.

6 gouden regels – 11 miljoen redenen om vol te houden!
Respecteer de hygiëneregels!
Iedereen die de school binnenkomt ontsmet de handen.
Was of ontsmet ook thuis regelmatig jouw handen, zeker als je
buitenshuis bent geweest is dit belangrijk!

Doe je activiteiten liefst buiten!
Zeker tijdens de vakantie is een wandeling of fietstocht een
aanrader. Tijdens de herfst kan je bovendien genieten van de
kleurenpracht in de natuur. Lichaamsbeweging is en blijft ook
nu heel belangrijk.

Denk aan kwetsbare mensen!
Vergeet zeker de mensen niet die alleen thuis zitten. Een
telefoontje, tekening,… kan zoveel deugd doen. Misschien kan
je die eenzame buurman of buurvrouw wel helpen door een
boodschap te doen. Hou wel altijd de regels voor ogen.

Hou afstand!
Ook aan de schoolpoort houden we afstand, zo breng je jezelf
en anderen niet onnodig in gevaar.
Hou hier ook rekening mee als je tijdens de vakantie
buitenshuis gaat. Beter voorkomen dan genezen!
Beperk je nauwe contacten!
De moeilijkste maar misschien eenvoudigste regel.
Blijf in uw kot!
Enkel noodzakelijke contacten!

Volg de regels voor bijeenkomsten
Volg de opgelegde maatregelen bij toegelaten bijeenkomsten.
U doet er niet enkel uzelf maar ook de ander een groot plezier
mee.

Deze regels zijn specifiek voor onze school van kracht na de
herfstvakantie:
- 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 iedereen de handen.
- Leerlingen van de lagere school hebben elke dag een mondmasker bij om te gebruiken
in de klas. We vragen om deze mondmaskers in de klas terug op te houden tijdens de
lesactiviteiten. Tijdens de speeltijden kan dit wel afgezet worden.
- Kom je op bezoek op onze school? Dan kan dit vanaf nu enkel na telefonische afspraak.

# SAMEN VOOR IEDERS VEILIGHEID

Helm op – Fluo top!
Na de herfstvakantie starten we opnieuw met de
stickeractie. Kom je te voet of met de fiets? SUPER!
Zorg je ook dat je gezien wordt? FANTASTISCH!
VERKEERSTIP VAN DE MAAND NOVEMBER

UPDATE – CORONA stand van zaken
Ook nu blijft het melden van een positief geteste leerling belangrijk voor de school. Enkel dan
kan het CLB starten met contact-tracing. Voor de veiligheid en gezondheid van andere leerlingen en
personeelsleden blijft dit uiterst belangrijk.
Testte uzelf positief of een andere huisgenoot, hou de kinderen dan ook de nodige tijd thuis in
quarantaine. Breng zeker ook de klasleerkracht en de school op de hoogte zodat kan worden
bekeken hoe de gemiste lesinhoud thuis kan mee gevolgd of verwerkt worden.
Hieronder kan u de tweewekelijkse stand van zaken terugvinden:

Aantal besmettingen op school stijgen, verlengde
herfstvakantie zorgt voor time-out
Cijfers besmettingen op school
De CLB’s geven tweewekelijks een stand van zaken van het aantal
coronabesmettingen en quarantaines in het basis- en secundair onderwijs. Deze
update brengt je op de hoogte van de aantallen voor de periode van 12 t.e.m.
25 oktober:
 personeelsleden met een besmetting: 1.612 (0,98 %)
 leerlingen met een besmetting: 4.964 (0,41 %)
 personeelsleden in quarantaine: 1.975 (1,2 %)
 leerlingen in quarantaine: 24.698 (2,06 %)

De cijfers (per provincie) schetsen de situatie van de voorbije 14 dagen. De cijfers in
de scholen zijn aanzienlijk gestegen in vergelijking met de vorige periode. Ze
evolueren in de richting van het niveau van de cijfers in de brede
samenleving. Deze cijfers bevestigen dat scholen geen eilanden zijn: als de epidemie
wild om zich heen slaat in de brede samenleving, dan glipt het virus ook meer en meer
binnen op school.
De CLB’s stellen vanuit hun contacttracing echter weinig nieuwe clusters vast op
scholen, zowel bij leraren als bij leerlingen. Mensen besmetten elkaar dus vooral
buiten de school. Een nauw contact binnen de gezinscontext of het vertonen van
COVID-19 symptomen zijn de voornaamste redenen om te testen.

De CLB's blijven breed beschikbaar voor contacttracing tot en met 2 november. Vanaf
3 november blijven de centra beschikbaar tijdens de normale kantooruren. De
openingsuren van CLBch@t worden tijdens de herfstvakantie uitgebreid.
Contacttracing verloopt altijd volgens volgende procedure:
 Contacttracing bij besmettingen van leerlingen én personeelsleden in het

basis- en secundair onderwijs en de onderwijsinternaten gebeurt door de
centra voor leerlingenbegeleiding. Dat betekent dat een CLB zowel de hoogals laagrisicocontacten van leerlingen als personeelsleden in kaart brengt.
 De hoog- en laagrisicocontacten bij leerlingen worden vervolgens door het

CLB gecontacteerd, de hoog- en laagrisicocontacten bij personeelsleden
door de arbeidsarts.
 Het CLB laat de onderwijsinstelling weten welke personeelsleden een

hoogrisico- of laagrisicocontact zijn. De betrokken onderwijsinstelling
bezorgt aan de arbeidsarts vervolgens volgende gegevens:
o
o
o
o
o

Naam personeelslid
INSZ-nummer personeelslid
GSM-nummer personeelslid
Naam onderwijsinstelling
Instellingsnummer

 De arbeidsarts contacteert daarna de hoog- en laagrisicocontacten bij de

personeelsleden.

Herfstvakantie als time-out
Enerzijds laat de ruime verspreiding van het virus in de maatschappij, zich ook voelen
bij personeelsleden: veel leraren zijn afwezig door ziekte of (preventieve)
quarantaine. Anderzijds worden er in de maatschappij krachtige
maatregelen genomen om de vicieuze cirkel van besmettingen te doorbreken.
Omwille van die 2 redenen gaat ook het onderwijs in een ‘time out’ door de
herfstvakantie te verlengen tot 12 november.
De Vlaamse Overheid en het Overlegcomité roepen op om de contacten tussen
mensen drastisch te beperken en alle maatregelen strikt na te leven. Als dat
gebeurt, kan de herfstvakantie een reset betekenen, ook voor het onderwijs.
Twaalf dagen volstaan om alle quarantaines uit te zitten, zodat de scholen hopelijk
kunnen herstarten met vollere lerarenkamers en klassen. De scholen hebben de

afgelopen twee maanden fantastische inspanningen geleverd om zo veilig mogelijk zo
goed mogelijk onderwijs aan te bieden. De CLB's hebben het door hun doorgedreven
contactonderzoek mogelijk gemaakt de vinger aan de pols te houden. Bedankt
hiervoor.
De time-out door middel van een verlengde herfstvakantie in het basis-, secundair,
deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs roept wellicht heel wat praktische
vragen op over opvang, herfstscholen en taaltrajecten, internaten, registratie van
leerlingen, instappende kleuters ... Je vindt het antwoord in de FAQ’s op de
Onderwijswebsite. Zij worden voortdurend geüpdatet.

Deze rapportering (27 oktober) is gebaseerd op data van de CLB’s. De situatie wordt op de
voet gevolgd. Je vindt de tweewekelijkse update van de cijfers ook op
de Onderwijswebsite.

NIEUWIGHEDEN
ORGANISATIE SPEELTIJDEN
Afstemming middagspeeltijd op organisatie Humaniora
De omschakeling van code geel naar code oranje heeft voor
de collega’s van DvM Humaniora grotere gevolgen dan voor
de basisschool. Aangezien we een gemeenschappelijke
speelplaats hebben, zal dit ook voor onze middagspeeltijd
gevolgen hebben.
Kleuters

L1+2 + L3A

L3B + L4 + L5 + L6

12.05-12.30u

Speelzone kleuters

Speelzone piratenboot

Middageten refter
basisschool

12.30 – 13.00u

Middageten refter
basisschool

Middageten refter
basisschool

Speelzone klimrek +
nieuwbouw

13.00 – 13.35u

Speelzone kleuters

Speelzone piratenboot

Speelzone klimrek +
nieuwbouw

Bij regenweer maken we gebruik van de luifel kleuterland, de
overdekte speelplaats aan de nieuwbouw en de turnzaal van de
lagere school.
Op deze manier is er geen onnodig contact tussen leerlingen van de
humaniora en hebben onze allerkleinsten een opgesplitste
middagpauze.

Extra trui en aangepaste kledij
Ventilatie blijft ook in de herfst- en
winterperiode noodzakelijk. Daarom vragen
we ook om leerlingen een extra trui mee te
geven om aan te trekken in de klas. Ondanks
het gebruik van de centrale verwarming, zal
dit wellicht geen overbodige luxe zijn. Ook
aangepaste kledij bij regenweer is geen
overbodige luxe.

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 EN SCHOOLRAAD
Woordje van de ouderraad…
Beste ouders,

Zo! De kop is eraf. Het schooljaar draait opnieuw op volle toeren.
Het zal ongetwijfeld een memorabel schooljaar worden, net zoals het einde van vorig schooljaar het
geval was.
Onze eerste bekommernis, samen met de school, is dat iedereen gezond kan blijven. De school
voorziet al het nodig om alles zo veilig als mogelijk te laten verlopen voor onze kinderen en voor de
leerkrachten en personeel van de school. We moeten er samen door, wij willen van uit de ouderraad
dan ook nog eens zeker benadrukken om zelf als ouder ook de nodige maatregelen blijven te
respecteren. Vermijd het samentroepen voor de schoolpoort, hou rekening met de anderhalve meter
afstand, draag een mondmasker en was regelmatig jullie handen, op deze manier verslaan we samen
dit virus.
In de ouderraad is er eveneens een wijziging doorgevoerd bij de start van dit schooljaar. Voortaan
werken wij als een officiële ouderraad met een bijhorend huishoudelijk reglement en een bestuur.
We zijn ook blij dat we bij deze opstart een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Op
deze manier zien wij een groeiende ouderraad tot stand komen, wat heel fijn is.
De ouderraad voorziet tijdens het schooljaar een aantal activiteiten en verkopen om op deze
manier ons steentje, financieel en ondersteunend, bij te dragen. Hoe dit allemaal zal verlopen, is
wat koffiedik kijken. Wij hopen uiteraard dat onze quiz, die vorig schooljaar niet is kunnen doorgaan
door de lockdown, dit schooljaar wel kan plaatsvinden. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte.
Wij starten nu met een pannenkoekenverkoop, iets vroeger dan normaal het geval, maar op deze
manier kunnen we de rekening opnieuw wat aanvullen. De brief van de pannenkoekenverkoop
krijgen jullie mee. Tracht zoveel mogelijk familie, vrienden, buren… te overtuigen om een pakje te
kopen en zo de school mee te ondersteunen.
We zijn ook verheugd dat in oktober de kinderen hun eerste communie hebben kunnen vieren. Spijtig
genoeg zonder onze aanwezigheid om jullie te bedienen op een receptie. De school kwam met het
idee om feestpakketten te voorzien voor elke communicant. Wij vonden dit een prachtig idee, de
ouderraad heeft deze pakketten dan ook met plezier gesponsord.

Op 6 oktober heeft de ouderraad de leerkrachten getrakteerd op een koffiekoek in de ochtend in
het kader van de dag van de leerkrachten. Bedankt aan alle leerkrachten voor uw inzet, het zijn
ongetwijfeld geen makkelijke tijden!
Tot slot rest er ons alleen nog aan iedereen veel succes toe te wensen voor het schooljaar 2020-2021.
Hou het veilig en gezond!

De ouderraad

Bestellen kan tot
27/11/2020
────
Overtuig je
familie, vrienden,
buren… en steun
zo mee de
ouderraad van
DVM!
Een pakje met 8
pannenkoeken
kost slechts €4,00.
────

17/12/2020

PANNENKOEKENACTIE
OUDERRAAD DVM

Slechts €4,00/pakket met 8 pannenkoeken
In een tijd waarin weinig activiteiten mogelijk zijn,
kijken we uit naar onze jaarlijkse
pannenkoekenverkoop, die we toch op een
verantwoorde manier kunnen organiseren.
Iets vroeger dan we gewoon zijn, maar de ‘echte
Diksmuidse pannenkoeken’ zullen zeker opnieuw
gesmaakt worden door jezelf, ouders,
grootouders, vrienden, buren,..
De leerlingen van de best verkopende klas
ontvangen een leuke attentie!

Een fijne attentie
voor de
leerlingen uit de
best verkopende
klas!
────
De
pannenkoeken
worden geleverd
op 17/12/2020,
vlak voor de
kerstvakantie.
────
Invriezen is
mogelijk, doordat
ze vers en
vacuüm zijn
verpakt.

OUDERRAAD DVM

Alle leerlingen kregen op 30 oktober een brief mee om hun bestelling op te noteren. Ben je deze
kwijtgespeeld dan kan je onderstaand strookje afdrukken, uitknippen en aan het secretariaat
bezorgen.

Vul onderstaand briefje in met je naam en klas, het totaal aantal pakjes, en
het bedrag dat er moet betaald worden.
Knip dit briefje uit en steek dit met het gepaste bedrag in een gesloten
envelop. Schrijf vooraan op je envelop ‘pannenkoekenactie’ en geef deze
dan aan je juf of meester of de medewerkers van het secretariaat voor
27/11/2020.
De pannenkoeken komen op 17/12/2020 uw richting uit!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: …………………………………………………………………………………
Klas: …………………………………………………………………………………….
Totaal aantal pakjes te bestellen: ……………………………………………….
Totaal bedrag: ……………………………………………………………………….

EERSTVOLGENDE VERGADERING OUDERRAAD:
Do

26/11/2020

20.00u – Online via TEAMS

VERGADERINGEN SCHOOLRAAD

Do
Do

25/03/2021
10/06/2021

20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool

KLASSEMUZIEK
µRR

In de ontwikkeling van onze leerlingen, nemen we graag ook de muzische aspecten mee op. Muziek
speelt in eenieders leven ongetwijfeld een rol van betekenis. We besloten dan ook ons muzisch
aanbod voor de leerlingen van de lagere school te verruimen.
Heeft u al gehoord van klassemuziek?
Klassemuziek! brengt jaarlijks drie interactieve muzische voorstellingen waarin de leerlingen
kennismaken met telkens één muziekinstrument. Dit schooljaar zijn de fagot, harp en trompet aan
de beurt.
De voorstellingen duren één lesuur en zijn opgevat voor klasgroepen. De leerlingen kunnen zelf op
het instrument blazen, tokkelen, strijken of slaan, ze kunnen meezingen met de liedjes of zich laten
meeslepen in een heus muzikaal verhaal. Alles uiteraard corona-proof.
Bij elke voorstelling hoort een lesmap met informatie voor leerkrachten en leerlingen die toelaat de
voorstelling voor te bereiden of te verwerken. De voorstellingen worden uiteraard afgestemd op de
bestaande leerplannen.

SCHOOLTEAM DVM BASISSCHOOL in beweging…
Terugblik pedagogische studiedag 30 september 2020
Op de pedagogische studiedag van woensdag 30 september stond taal in de kijker.
Elke leerkracht bracht zijn lievelingsboek mee naar school, hiermee deden we enkele leuke starters.
De foto’s spreken voor zich, het was niet allen leerrijk maar bovendien ook nog plezant.
Als school vinden we vertrouwd zijn met boeken en lezen erg belangrijk! Zo zijn we in de lagere
school ondertussen al 3 jaar bezig met Kwartiermakers.

Verder op het programma stond: dromen over een ideale leerling en doelen stellen voor onze
leerlingen op school. Het kernteam taalbeleid vatte dit nadien allemaal samen in een krachtige
ambitie:
“Onze leerlingen kunnen de gepaste strategieën inzetten om een mondelinge of geschreven
boodschap te decoderen en reageren.
Hiervoor beschikken ze over een ruime (passieve) woordenschat en een portie
doorzettingsvermogen.”

Deze doelstelling houden we de komende jaren voor ogen en we zullen ons hierin als team verder
verdiepen om de leerlingen ten volle te laten ontwikkelen tot competente taalvirtuozen.

Boeken Troef!
We zijn met de hele school ingestapt in het project ‘Boeken Troef!’ Dit is een samenwerking met de
hogeschool Odisee, de Bib en het Lezerscollectief, financieel gesteund door de Vlaamse Overheid.
Hun doel is om een krachtige en motiverende leesomgeving te creëren. Daarbovenop willen ze
inzetten op een breed leesnetwerk. Hierbij zal de bibliotheek Utopia een grote rol spelen. Voor de
kleuterschool is dit een verdieping van het project Boekenhouder.

Boek in de kijker – Nieuwe maandelijkse rubriek
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 Liesbet uit de eerste kleuterklas koos voor het boek: “Het kleine theater van Rebecca”.
Rébecca Dautremer verwent haar lezers al jaren met prachtige, dromerige, sfeervolle illustraties.
Ze verzamelde alle personages uit haar prentenboeken nu in één enkel boek. Een schatkistje,
opgebouwd uit honderden gedetailleerde uitsnijdingen, die je in 3D door de wereld van Dautremer
voeren.
Open dit boek en kom terecht in het fantasietheater van Rébecca Dautremer. Terwijl je door het
boek bladert, creëer je telkens een nieuwe scène. De personages komen letterlijk en figuurlijk los
van het papier en nemen je mee door een betoverende, verrassende en magische wereld.

Juf Mieke uit het vierde leerjaar A koos voor het boek: “De boom die gaf”.
'Er was eens een boom… En hij hield van een kleine jongen.' Zo begint dit ontroerende verhaal over de
vriendschap tussen een boom en een jongetje. Prachtig geïllustreerd door Shel Silverstein en klinkend
vertaald door Arthur Japin.
Elke dag komt het jongetje naar de boom om de appels te eten, aan zijn takken te bungelen, of langs de
stam naar beneden te glijden. Maar als het jongetje ouder wordt, eist hij steeds meer van de boom… en
de boom geeft. Geeft alles wat hij heeft. Shel Silverstein schreef een prachtig melancholisch verhaal dat
voor alle leeftijden andere betekenissen heeft.
Het zal elke lezer, jong of oud, aan het denken zetten over geven, nemen en onvoorwaardelijke liefde.

KIVA-traject
Corona gooide ook hier heel wat roet in het eten. Dit zorgde voor een startuitstel van het KIVAtraject. Na de herfstvakantie starten we evenwel met de KIVA-lessen in de klassen. Het wordt dus
een inloopjaar dat ons toelaat om alles grondig te verkennen. De grote ‘KICK-OFF’ plannen we op 1
september 2021!

LEERLINGENPARLEMENT
Heb je een vraag, zie je graag iets verandert op school, denk je een schitterend idee te
hebben dat je graag wil realiseren op onze school…. dan nemen de vertegenwoordigers van
het leerlingenparlement dit graag mee. Op maandag 12 oktober kwamen de kersvers
verkozenen samen in de klas van juf Lien. Ook juf Candice en meneer Jeroen sloten aan om
de allereerste voorstellen te beluisteren. Alle voorstellen werden besproken en alle haalbare
ideeën werden meegenomen om te bespreken met de juffen en meesters. Bij de volgende
vergadering kunnen we alvast bekijken wat dit opleverde…
Alvast een hele dikke proficiat aan onze vertegenwoordigers van het schooljaar 2020-2021!

FAMILIENIEUWS
Overlijden
Maria Cobbaut, grootmoeder van Arno Van der Straeten (L5B) en Olivia (DvM Humaniora), °20
september 1928, + 16 oktober 2020
We wensen de familie sterkte en troost…
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 november 2020
Opgelet: Maandag 9 en dinsdag 10 november = GEEN school!

Nieuws van externen

Uitstap – TIP:
Op stap met Sint-Maarten
MET KINDEREN

Het zit Sint-Maarten even niet mee. Krijgt hij eindelijk een eigen boek, raakt hij
in het verhaal al zijn pieten kwijt! En waar komen toch al die liedjes plots
vandaan, die niet Nikolaas maar Maarten bezingen? Stap samen met je kroost
of met je klas in het vrolijke Sint-Maartenprogramma van de stad en geniet
van een onvergetelijk, coronaproof kinderfeest!

Kathleen Amant

Sint-Maartenzoektocht
In het gloednieuwe boek 'Sint-Maarten gaat naar Sjinka Poenka' van Kathleen
Amant raakt Sint-Maarten al zijn pieten kwijt. De lieve Sint speurt heel Aalst af op
zoek naar zijn vrienden. Daarbij kan hij wel wat hulp gebruiken, zoek jij met hem
mee? Kruip in de huid van Hulppiet en ga op speurtocht in het stadscentrum van
Aalst. Tussen het zoeken door leer je ook je dakloopkunsten verbeteren, kan je een
goede daad stellen door een paar oude schoentjes achter te laten in de SintMartinuskerk en ontdek je hoe echte pieten eten en slapen. Heb je alle pieten
gevonden? Haal dan je beloning op in het infokantoor van Visit Aalst!*
Pssst, mama's en papa's: sommige pieten geven een extra muzikaal geheim prijs:
download hiervoor de gratis izi.TRAVEL-app op je smartphone. In deze app zoek je
naar 'Sint-Maartenzoektocht'.
o

Wat?
De afstand van deze zoektocht bedraagt 1,5 km en loopt volledig door de autoluwe
binnenstad van Aalst. Je start in het infokantoor van Visit Aalst (Hopmarkt 51) waar
je je gratis zoekpakket afhaalt.

o

Voor wie?
Deze zoektocht werd ontwikkeld op maat van kleuters en kinderen uit de eerste
graad van het lager onderwijs.
Je kunt de zoektocht zowel in gezinsverband als met de klas uitvoeren.
Doe je de wandelzoektocht in gezinsverband dan hoef je vooraf NIET in te schrijven.
Met de klas of jeugdbeweging op stap? Om dit aanbod veilig aan te bieden, vragen
wij om vooraf in te schrijven voor een bezoek via het reserveringsformulier.

o

Wanneer?
Van 24 oktober tot en met 22 november 2020. Je kunt de zoektocht doen op
maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 17 uur, op zaterdag van 10 uur tot en met
17 uur en op zon- en feestdagen van 13 tot en met 17 uur. *Let op: het infokantoor
sluit om 17.00 uur. Wil je dus de dag zelf je beloning ophalen, doe dat dan voor het
sluitingsuur.

Wedstrijden
Maak de speurtocht extra spannend en doe mee met maar liefst drie wedstrijden!
1. Haal bij Visit Aalst (Hopmarkt 51) je kleurplaat op. Drop je ingekleurde exemplaar
voor 22 november 2020 in de hemelbus aan het oude stadhuis op de Grote Markt en
maak kans op één van de vijf gesigneerde exemplaren van 'Sint-Maarten gaat naar
Sjinka Poenka'.
2. Tijdens je speurtocht passeer je in de Sint-Martinuskerk. Maak er een selfie in het
unieke decor, post hem op Facebook of Instagram met de vermelding
van @stedelijkmuseumaalst en maak kans op een gesigneerde poster van Kathleen
Amant.

