DvM – Bode

JAARGANG 3

NIEUWSBRIEF NR. 5

JANUARI 2021

Voorwoord
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
2020 heeft definitief de deur dicht getrokken. Hét coronajaar dat de geschiedenisboeken zal
halen, mogen we eindelijk achter ons laten. Dat het een bijzonder jaar was, is duidelijk. Een
jaar vol onzekerheid, vol polarisering, vol onbegrip,… maar ook een jaar vol van nieuwe
uitdagingen, vol van solidariteit, vol van grenzeloze inzet.
Meer dan ooit een jaar van’WIJ’.
Hoelang de nieuwe inzichten en de veranderde leef- en werkwijze zal standhouden kunnen we
moeilijk voorspellen. Maar wat er echt toe doet, blijft onveranderd:
De zes belangrijkste woorden in een leven zijn:
“Het spijt me, je had gelijk.”
Vaak hebben we ongelijk
maar kunnen we dat niet toegeven.

De vijf belangrijkste woorden in een leven zijn:
“Dat heb je goed gedaan.”
Het is zo moeilijk onze waardering voor een ander uit te spreken.
De vier belangrijkste woorden in een leven zijn:
“Ik hou van jou.”
Dat zeggen we veel te weinig.
De drie belangrijkste woorden in een leven zijn:
“Wat vind jij?”
We zeggen veel liever ons eigen gedacht.
De twee belangrijkste woorden in een leven zijn:
“Dank je.”
Het is zo moeilijk dit echt te menen.
Het belangrijkste woord is “Wij”.
Want het onbelangrijkste woord is “Ik”.
Ik wens ieder van jullie een goed … beter … BEST NIEUW JAAR!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning januari 2021
De kalender voor de komende maand wordt doorgegeven
zoals voorzien. Wijzigingen zijn evenwel niet uitgesloten.
Gelieve hier rekening mee te houden.
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WAT?
NIEUWJAAR – Onze beste wensen voor 2021!
Einde kerstvakantie
Instap 3

WIE?

Welkom aan onze
nieuwe peuters in de
groene appeltjesklas
van juf Mieke!

DRIEKONINGEN

Start stage SAI t.e.m. 22.01.’21 – Yorne Beckaert +
Zikhalie Larah
17.00u – Online personeelsvergadering BS
VM – ‘Op stap naar het secundair’ – Info vanuit CLB
voor leerlingen L6
20.00u - Raad van bestuur – DvM Basisschool en
Humaniora

Dirk Martens Corrida – Onder voorbehoud
Start afname leesniveautesten – AVI
12.35u – 13.35u: Leerlingenparlement

10.00u – ‘Sneeuw’ – theater cc De Werf
geannuleerd
13.30-15.30u – Netwerk zorgco’s SG KABORA

TEAM BS
Ingrid Lamin (VCLB) +
L6.1/6.2
Directeur

LS
Klasvertegenwoordigers,
juf Lien, juf Candice,
directeur
PK – 1KK

Juf Hilde

Start stage SAI t.e.m. 05.02.’21 – Bouaachra Insaf
Wenmoment instappers peuterklas voor peuters
die starten op 01.02.2021
8.30 – 12.05u - Pedagogische studiedag
GEEN SCHOOL en GEEN OPVANG!
15.45u – Comité preventie en bescherming op het
werk
19.30u - Online infomoment 1 CLB – overstap naar
het secundair

Instappers 01.02.2021,
juf Mieke en juf Naïma
TEAM BS
Directeur, juf Katrien
Ouders en leerlingen van
L5 en L6. Flyer met info
volgt nog.
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20.00u – Vergadering Ouderraad

Directeur, juf Mieke
VN, juf Katrien

10.30u - Online infomoment 2 CLB – overstap naar
het secundair

Ouders en leerlingen van
L5 en L6. Flyer met info
volgt nog.

Start inschrijvingsperiode schooljaar 2021-2022 –
Voorrangsperiode voor broers en zussen en
kinderen van personeel tot en met vrijdag 26
februari 2021.

Broers en zussen van
leerlingen van onze
school of kinderen van
personeelsleden die
wensen in te schrijven
voor schooljaar 20212022

Meer info in verband met de inschrijvingen vind je
verderop in onze DvM Bode.
Instap 4

Dinsdag

2

feb

Afname proeven leerlingvolgsysteem (LVS) –
01.02.2021 – 05.02.2021
17.00u – Online personeelsvergadering KS
VM – Demoles wiskunde en Frans door
leerkrachten DvM Humaniora
19.30u - Online infomoment 3 CLB – overstap naar
het secundair

Welkom aan onze
nieuwe peuters in de
groene appeltjesklas
van juf Mieke!
LS
TEAM KS
L6.1/6.2
Ouders en leerlingen van
L5 en L6. Flyer met info
volgt nog.

Opgelet voor volgende wijziging:
Het oudercontactmoment dat voorzien werd in de week van 1 maart 2021 wordt
een weekje opgeschoven naar de week van 8 maart 2021. Wellicht zullen deze
contactmomenten ook digitaal verlopen.

CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL
Ook in de maand januari blijven de geldende maatregelen van kracht. Graag
voegen we hier nog enkele aandachtspunten aan toe:
1. Indien jouw kind afwezig is omwille van ziekte of een hoogrisico-contact breng
je de school vóór 9.00u op de hoogte via mail (info@dvmbasis.be) of
telefonisch (053 21 29 88). Op die manier vermijden we onnodige ongerustheid
en kunnen de gepaste maatregelen genomen worden.
2. 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!
3. 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!
4. 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 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.
5. Twijfel je of jouw zoon/dochter naar school mag? Bekijk dan zeker de 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

INSCHRIJVINGEN 2021-2022
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. Indien mogelijk werken we in deze coronatijden
graag volgens afspraak. (info@dvmbasis.be of 053 21 29 88)
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 maandag 1 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021 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.
Er zijn geen inschrijvingen mogelijk tijdens de krokusvakantie.
2. Van maandag 8 maart 2021 om 8.00u tot en met vrijdag 19 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 8 maart om 8.00u en dit tijdens de schooluren. Er is dit schooljaar
GEEN opendeurdag omwille van corona. Wie eerst komt, eerst maalt… .
3. Vanaf maandag 19 april 2021 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 2021-2022
inschrijven vanaf
geboortejaar 2019
broers en zussen +
kinderen van personeel
sociale mix: Iedereen kan inschrijven! Voorrangsperiode
voor indicator-leerlingen

Van maandag 1 februari 2021 tot en
met vrijdag 26 februari 2021
Van maandag 8 maart 2021 om 8.00u
tot en met vrijdag 19 maart 2021

Vrije inschrijvingen

vanaf maandag 20 april 2020

Kinderen geboren in 2019 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2021 – 2022.
In onderstaand rooster vind je de instapdata terug voor het schooljaar 2021-2022. 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 …

01/03/2019

1ste schooldag van september

01/09/2021

08/05/2019

1ste schooldag na de herfstvakantie

08/11/2021

10/07/2019

1ste schooldag na kerstvakantie

10/01/2022

01/08/2019

1ste schooldag van februari

01/02/2022

07/09/2019

1ste schooldag na krokusvakantie

07/03/2022

19/10/2019

1ste schooldag na paasvakantie

19/04/2022

30/11/2019

1ste schooldag na het hemelvaartverlof

30/05/2022

vanaf 01/12/2019

1ste schooldag september 2022

01/09/2022

Kinderen geboren tussen 01/12/2019 en 31/12/2019 kunnen instappen op 1 september 2022 maar
kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 februari 2021 (voorrangsgroep) of vanaf 8 maart
2021.

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

OUDERRAAD

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

PANNENKOEKENNIEUWS!!!!!
De heerlijke ‘Diksmuidse’ pannenkoeken komen er aan. Zonder
tegenbericht worden de pannenkoeken tegen het einde van de eerste
schoolweek geleverd en meegegeven met de leerlingen.
Een oprechte dankjewel aan iedereen die op deze manier onze school
steunde!

INFO CLB
Graag geven we de info door die we vanuit het VCLB –Aalst mochten
ontvangen:
Infomomenten overstap lagere school naar secundair:
· De infodag van 1 feb. gaat niet fysiek door. We
organiseren 3 momenten waarop een webinar met
mogelijkheid tot chatten tijdens en achteraf, zal
aangeboden worden, met name:
- donderdag 28/1 - 19u30
- zaterdag 30/1 - 10u30
- dinsdag 2/2 - 19u30.
· In de loop van januari krijgen de scholen nog flyers met
info om mee te geven aan de leerlingen.
· Ook de ouders van het 5de leerjaar worden uitgenodigd
· De webinar komt ook op de website van CLB en zal ook voor de scholen ter beschikking gesteld
worden om op de schoolwebsite te plaatsen.

Contact tracing
Uiteraard gaan we verder met de contact tracing en zal
het onze eerste prioriteit zijn om dit ook in het nieuwe jaar
zo vlot mogelijk te laten verlopen. We blijven vragen om
positieve leerlingen en personeelsleden via mail te
melden.

Vaccinaties
De meeste leerlingen van het 5de leerjaar kregen inmiddels
hun vaccinatie tegen mazelen, bof en rodehond. We werken
dit verder af in januari voor de groepen die nog niet aan bod
kwamen.
De leerlingen van het 1ste leerjaar zullen hun vaccin tegen
polio, tetanus, kroep en kinkhoest krijgen tijdens het
onderzoek (meer hierover later).

Systematische contactmomenten
1ste kleuters: Het is voor ons helaas niet mogelijk om dit jaar alle
1ste kleuters met hun ouders op het CLB uit te nodigen. Daarom
hebben we er voor gekozen om een onderscheid te maken
tussen scholen met een hoger aantal SES-leerlingen en scholen
met een lager aantal SES-leerlingen.
Voor de eerste groep zullen we de ouders telefonisch
contacteren om hen uit te nodigen voor een onderzoek op het
CLB en zal het onderzoek gebeuren zoals dit de
voorbije jaren ook gebeurde.
Voor de tweede groep passen we onze aanpak iets aan. We
zullen hiervoor werken met de Balansmeter, een online tool die
ons aangereikt wordt via de VWVJ en waar voornamelijk in
Nederland reeds ervaring mee is. Deze balansmeter geeft ons
een indicatie of ouders al dan niet voor een gesprek of
onderzoek moeten uitgenodigd worden.
Alle kleuters zullen een onderzoek krijgen. Voor wie dit niet met
de ouders gebeurt, zal dit klassikaal op school doorgaan.
Meer info over onze werking voor de 1ste kleuters volgt later.
1ste leerjaar: Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar zal het onderzoek doorgaan zoals gepland, met
één verschil tegenover anders: waar mogelijk zullen wij dit onderzoek op school laten doorgaan. Dit
voornamelijk om te vermijden dat er hoog risicocontacten ontstaan omwille van het busvervoer,
wanneer iemand achteraf positief zou testen. We bekijken momenteel school per school waar een
onderzoek op school mogelijk is en waar niet.
4de leerjaar: Zoals reeds eerder aangekondigd, zal het onderzoek van het 4de leerjaar dit jaar niet
doorgaan. We bezorgen alle leerlingen nog een brief met meer informatie hierover.
6de leerjaar: Voor de leerlingen van het 6de leerjaar zullen we een verkorte versie van het onderzoek
aanbieden, waarin leerlingen worden gemeten, gewogen en waarin we het zicht controleren. Dit
onderzoek zal gebeuren op school, door de verpleegkundige.

DVM BASISSCHOOL leest…
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….
Boek in de kijker
Juf Heidi uit de derde kleuterklas A koos voor het prentenboek ‘Samen’. Een verzamelwerk van
verschillende illustratoren.
Van Quentin Blake, Britta Teckentrup en Ole Könnecke tot Rotraut Susanne Berner, Ingrid Godon en
Gerda Dendooven, omdat ook zij allemaal vinden dat we aardig moeten zijn voor elkaar – want als
we aardig voor elkaar zijn, wordt de wereld mooier.
Axel Scheffler schrijft in het voorwoord: ‘Op dit moment lijkt de wereld meer verdeeld dan ooit, maar
ik ben er met hart en ziel van overtuigd dat we door gewoon aardig te zijn – door ons vrijgevig, open
en meelevend te tonen – voor onze kinderen een vredige en welvarende wereld kunnen achterlaten.’
Iedere illustrator heeft een tekening gemaakt bij een manier om aardig voor elkaar te zijn. Dat kan
iets kleins zijn: even naar iemand lachen, naar iemand luisteren die het moeilijk heeft, iemand
knuffelen die verdrietig is – maar ook iets groots: nieuwe mensen in je buurt verwelkomen en als
iedereen zegt dat het land, de stad, de straat te vol is, durven zeggen: jij bent ook welkom.

Juf Patricia uit het eerste leerjaar A en ook onze zorgjuf stelde de biografie van Wout van Aert
voor.
Een Belg aan de absolute top van het veldrijden, mateloos populair, spectaculair succesvol. Een
cyclocross-idool. Die status wekt bij zijn talrijke fans en bij de gemiddelde wielerliefhebber natuurlijk
ook nieuwsgierigheid: hoe ziet die eruit, de wereld van Wout?
Dit boek geeft een unieke kijk achter de schermen, in woord en beeld. Over hoe hij wedstrijden
voorbereidt en beleeft. Over fans en journalisten. Over alle mensen die hem helpen en bijstaan. Over
druk en psychologie. Over zijn rivalen. Over modder en zand, fietsen en trainen, voeding en

ontspanning. De hele wereld van Wout, én van het cyclocross in het algemeen, uniek in woord en beeld
gebracht.

Boekentip
De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy.
‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de mol,
de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100
illustraties en de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap,
tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor
stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’
is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een
moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.

Scan de QR Code voor een fijne teaser!

SCHOOLRAAD
VERGADERINGEN SCHOOLRAAD

Do
Do

25/03/2021
10/06/2021

20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool

FAMILIENIEUWS
Overlijden
Dhr. Alfred Smekens, overgrootvader van Arno Van der Straeten (L5B) en Olivia (oud-leerling), +
2.11.2020
Mevr. Marcella De Baerdemaeker, grootmoeder van de echtgenoot van juf Candice, + 18.12.2020
We wensen de familie veel sterkte en troost toe.
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

Tijdens de tweede week van de paasvakantie en gedurende de zomervakantie
kan je op onze school deelnemen aan een aantal kampen van IDEEKIDS.
Via onderstaande link kan je de nodige info terugvinden over deze organisatie en
hun aanbod.
https://ideekidsmonitoren.be/sites/default/files/202012/Brochure_2021_OostVlaanderen_Met_Beveren.pdf

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

