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Voorwoord
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Met de meimaand starten we een bijzondere maand voor onze school: de Mariamaand. Overal te
lande worden kapelletjes opgetuigd en voorzien van vlaggen. Als kind stond ik nooit stil bij de
symboliek van deze vlaggen. Steevast zag ik een wit-gele en een wit-blauwe vlag verschijnen. Met
het motto ‘Levenslang leren’ in gedachten sprak ik onze parochiepriester hierover aan waarop ik vlot
de volledige uitleg kreeg. De wit-gele vlag vertegenwoordigt de kleuren van de paus. De wit-blauwe
vlag staat dan weer voor Maria. En laat wit en blauw nu net de kleurencombinatie zijn van ons
vroegere schooluniform…. . Of hoe mijn nieuwsgierigheid kan leiden tot een verrassend inzicht en
begrip.
Los van alle coronahetze willen we als katholieke basisschool toch even stilstaan bij deze bijzondere
maand. Temeer omdat onze school haar oorsprong vindt bij ‘De Dames van Maria’. Daarom wil ik
deze maand dan ook inzetten met een opfrissing voor de ene of een nieuwigheid voor de andere.

Mariamaand
Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de
moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan
Maria, de Moeder Gods.
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt
gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober.
De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de ‘Rozenkrans’, de
eeuwenoude oefening van het 150 maal
herhalen van het Mariagebed ‘Weesgegroet’.
Bedevaarten
Parochies besteden in de meimaand extra
aandacht aan de devotie tot Maria. Dat
gebeurt door het organiseren van
rozenkranssessies, een bloemen- en
kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden
van Mariaprocessies en het organiseren van
bedevaarten naar Mariaoorden. De
meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het
feest van Maria Visitatie.
Heidense achtergrond
De toewijding van een maand aan Maria
heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is een heidense achtergrond. De Romeinen vierden
diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten.
Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse
godin Maia werd geïdentificeerd.
Maia
De maand mei (Maius in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de
Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord μαια (maia) betekende
oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin
omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord maior (= 'groter') is dan ook
aan maia verwant.
Germaanse meifeesten
Ook de Kelten kenden een voorjaarscultus rond een godin: Beltane. Haar feest (rond 1 mei) stond in
het teken van de vruchtbaarheid. De Germanen en West-Slavische volkeren kenden ook een in mei
gehouden vruchtbaarheidscultus. Grootse feesten werden gevierd rond op open plekken opgerichte
bomen of boomstammen, die later Meibomen zijn gaan heten. Zoals de Romeinen vierden ook de
Germanen in mei de zich opnieuw manifesterende groeikracht van de natuur en de overwinning van
de zomer op de winter. Meifeesten rond Meibomen met Meidansen, Meikoninginnen en Meigraven
bleven ook na de kerstening van Europa bestaan.
Projectie op Maria
In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en
vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als
de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand geheel in

het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het vooral de
Jezuïeten en Kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.
Aflaten voor vierders Mariamaand
Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die deelaflaten verstrekte voor gelovigen die zich in de
maand mei op bijzondere wijze toelegden op de verering van Maria. Pius IX (1846-1878) gaf er een
volle aflaat voor. Aflaten zijn door de paus verleende kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in
het Vagevuur nog moeten worden uitgeboet. Deze pauselijke gunsten betekenden in de 19de eeuw
voor een groot aantal katholieken nog veel. Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand een
geweldige impuls.
Aanvulling op liturgie
Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het is een van de
vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin van
bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de
officiële eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen door de Apostolische Stoel en
door de Bisschoppen" (encycliek Mediator Dei, nr. 182).
Encycliek
Paulus VI (1963-1978) schreef een encycliek over de Mariamaand, getiteld Mense Maio ('In de maand
mei'). Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval hij daarin het vieren
van de Mariamaand aan als een krachtig middel ter verkrijging van vrede en gerechtigheid. Ook riep
hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot Maria te bidden voor het welslagen van het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965) en de doorwerking van haar besluiten.
Oktober
Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een
uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde
dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats
vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius
(1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria,
verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der
Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.

Naast de Mariamaand is mei ook de maand van de heroplevende natuur. Bomen zijn opgetuigd
met prachtige bloesems, vogels vliegen af en aan met materiaal om hun nest te vervolledigen.
Sommigen zijn al toe aan jongen en bijgevolg naarstig op zoek naar voedsel,…. . En wij, wij
genieten vooral van de steeds aangenamer wordende temperaturen, het mooie vooruitzicht om
stap voor stap terug dichter bij elkaar te mogen
komen en elkeen opnieuw echt te mogen
ontmoeten.
We kijken de zomer alvast hoopvol tegemoet…

Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning mei 2021
De kalender voor de komende maand wordt doorgegeven zoals
voorzien. Wijzigingen zijn evenwel niet uitgesloten. Gelieve hier
rekening mee te houden.
DATUM
Zaterdag
1
Zondag
2
Maandag
3

mei
mei
mei

Dinsdag
4
Woensdag 5
Donderdag 6

mei
mei
mei

Vrijdag

7

mei

Zaterdag
Zondag

8
9

mei
mei

Maandag
Dinsdag

10
11

mei
mei

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

12
13
14
15
16
17

mei
mei
mei
mei
mei
mei

18

mei

Woensdag 19
Donderdag 20

mei
mei

Dinsdag

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

21
22
23
24

mei
mei
mei
mei

WAT?
Feest van de Arbeid
H.Vormsel – verplaatst naar september 2021!
FIETSWEEK Kleuter- en lagere school
Stage studenten SAI t.e.m. 12.05.’21 – De Winter
Aaron (PK) – Nijikih Keribelle (L1A/B)
12.35u – Leerlingenparlement
Oudercontact 6de leerjaar – deel 1 – CLBmedewerker aanwezig.
9.30u – CASS KABORA
VM – Medisch onderzoek op school
Oudercontact 6de leerjaar – deel 2 – CLBmedewerker aanwezig
9-16u – PROFS-opleiding: ‘Loopbaanbegeleiding
in dialoog’

WIE?

Info zie GIMME
PK – L1A/B
Juf Lien, meneer Jeroen en
vertegenwoordigers
Brief werd reeds
meegegeven.
SB en meneer Jeroen
L1B
Brief werd reeds
meegegeven.
Meneer Jeroen

Eerste communie werd verplaatst naar 6 juni
MOEDERDAG – Een hele dikke proficiat aan alle
mama’s!
Wenmoment peuterklas voor instappers na
Hemelvaart.

Betrokken peuters en hun
ouders worden vooraf
uitgenodigd door de
secretariaatsmedewerkers.
Meneer Jeroen
Schoolteam Basisschool

9-12u – ISB Directeurs – Rechtspositie personeel
17.00 – 20.00u – Vervangende pedagogische
studiedag - Visieontwikkeling
LOKALE VERLOFDAG – GEEN school en GEEN opvang!
HEMELVAARTSDAG
Brugdag – geen school!

Instapmoment peuterklas
Stage studenten SAI t.e.m. 28.05.’21 – Emma
Notaert (PK) – Saartje Pintelon (L1A/B)
17.00u – Personeelsvergadering lagere school
9-12u – COLDI KABORA
13.30 – 15.30u: Netwerk zorgcoördinatoren SG
KABORA
17.00u – Personeelsvergadering kleuterschool

PINKSTEREN
Pinkstermaandag – vrijaf – GEEN school!

Welkom aan onze nieuwe
vriendjes in de peuterklas!
PK – L1A/B
Team LS
Meneer Jeroen
Juf Hilde
Team KS

Dinsdag

25

mei

Woensdag 26

mei

Donderdag 27

mei

Vrijdag
28
Zaterdag
29
Zondag
30
Maandag
31
Dinsdag
1
Woensdag 2

mei
mei
mei
mei
juni
juni

Donderdag

3

juni

Vrijdag

4

juni

15.45u – Comité preventie en bescherming op het
werk
20.00 – 21.30u: Online ouderenquête nieuwe ouders
– De school gaat in gesprek met ouders van
leerlingen die dit schooljaar nieuw gestart zijn op
onze school.
10-14u – PROFS-opleiding
20u – Algemene vergadering DvM
20.00 – 21.30u: Online ouderenquête nieuwe
ouders – De school gaat in gesprek met ouders
van leerlingen die dit schooljaar nieuw gestart zijn
op onze school.

Meneer Jeroen, juf Katrien
Leden werkgroep
ouderparticipatie en
betrokken ouders
Meneer Jeroen
Meneer Jeroen
Leden werkgroep
ouderparticipatie en
betrokken ouders

LS – Klassemuziek – De Harp – Judith Soumillion
LS
Pedagogische studiedag – ‘RK Godsdienst en ZILL’
GEEN SCHOOL en GEEN OPVANG voor de leerlingen!
13.30u – Centrumraad CLB
Meneer Jeroen
20.00u – Ouderraad DvM Basisschool
Leden OR, juf Katrien, juf
Mieke, meneer Jeroen
13.00u – Grootouderfeest KS + L1
Omwille van corona wordt
deze activiteit wellicht
geschrapt of enkel
voorbehouden voor de
leerlingen. Meer info volgt
nog.

CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL
De coronarubriek is helaas een vast item geworden in onze DvM Bode en blijft
het schoolleven in grote mate bepalen.
Alle geldende maatregelen blijven van kracht.
We willen in deze rubriek evenwel graag een welgemeende DANKJEWEL sturen aan al onze
ouders, leerlingen en personeelsleden die er het voorbije jaar in geslaagd zijn onze school te
vrijwaren van draconische ingrepen.
Jullie consequente opvolging van de voorschriften, het tijdig en correct informeren van de school
bij afwezigheden of eventuele besmettingen, het doortastend optreden,… .
Het is door deze gezamenlijke inspanning dat we de afgelopen maanden relatief vlot zijn
doorgekomen.
Hopelijk slagen we erin om dit ook de komende twee maanden nog consequent vol te houden.

BEDANKT!!!!

INSCHRIJVINGEN 2021-2022
HOE INSCHRIJVEN? Omwille van de huidige coronamaatregelen kan
er enkel op afspraak of digitaal ingeschreven .
. Hoe gaat u tewerk?
1. U belt de school op om u aan te melden op het nummer
053 21 29 88. Bij uw telefoontje wordt een afspraak gemaakt om de verdere
inschrijving af te handelen.
Of:
2. U stuurt een mail naar de school op het volgende mailadres:
info@dvmbasis.be. Na uw melding wordt u door de school gecontacteerd om
verdere afspraken te maken in verband met de inschrijving.
Wat als er geen plaats meer is?
Een plaats op de wachtlijst hoeft niet meteen te betekenen dat er geen plaats
zal zijn. Leerlingen die eerder aangaven om ingeschreven te worden of
ingeschreven te blijven op onze school kunnen soms beslissen omwille van
bijvoorbeeld een verhuis de school alsnog te verlaten. De vrijgekomen plaats
wordt dan ingevuld door de eerste leerling op de wachtlijst. U wordt dan door
de school gecontacteerd om dit te melden.

Sinds maandag 19 april 2021 zijn de vrije inschrijvingen gestart. Dit is de derde en laatste
inschrijvingsperiode voor het komende schooljaar. Er gelden op dit moment geen
voorrangsregels meer, iedereen kan inschrijven indien er vrije plaatsen zijn.
STARTENDE PEUTER in 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.

Leerlingen van het 6de leerjaar die zich
ingeschreven hebben in een secundaire
school in Aalst krijgen begin mei een
ticket om definitief in te schrijven in de
aangemelde school.
Website ‘Naar school in Aalst’: U ontvangt
op 3 mei het resultaat van uw aanmelding.
Let op ! je moet je kind nog inschrijven op school.
Hou je toewijzingsbrief bij de hand als u uw kind
gaat inschrijven op school.

Vergeet dit ticket niet te valideren
zodat uw voorrang niet verloren gaat.
Een gewaarschuwd man/vrouw ….. . We
wensen onze zesdeklassers alvast veel
succes volgend schooljaar!

VEILIG VERKEER

VERKEERSTIP VAN DE MAAND MEI!
Kinderen hebben hun eigen manier van doen, hun eigen mogelijkheden én beperkingen. De wereld van
het verkeer is spijtig genoeg niet voldoende op kinderen gericht. Daar moeten we als ouder, grootouder
rekening mee houden. In deze rubriek geven we graag verkeerstips mee voor ouders. Deze maand richten
we ons naar jonge ouders en maken we dankbaar gebruik van de info die via de Gezinsbond beschikbaar
is.

VERKEERSOPVOEDING BIJ KLEUTERS: 9 tips!
Vraag van een mama: "Martha is een energiebommetje van drie jaar. Met haar op staat lopen vind ik
even spannend als naar een ijzingwekkende thriller kijken. Wanneer we langs een drukke straat lopen,
verplicht ik haar uiteraard om mij een hand te geven. Maar omdat zij dat zelf iets "voor stomme baby's"
vindt, volgt daarop meestal een heel heftig handengevecht. Ze loopt liever te rennen en te spelen. Ook
al is het rustig op straat, ik houd telkens mijn hart vast. Kan ik haar nu al verkeersopvoeding geven en
hoe doe ik dat dan?" -Griet
Verkeersopvoeding bij kleuters? Kleuters zijn voor een aantal verkeerssituaties niet alleen figuurlijk, maar
ook letterlijk nog een kopje te klein. Als ze oversteken tussen twee geparkeerde auto’s zien ze enkel de
koffer of de motorkap. Om het passerende verkeer te beoordelen, moeten ze er tussenuit stappen.
Daarnaast zijn ze ook nog te jong om sommige dingen juist in te schatten.
Wist je bijvoorbeeld dat kleuters jonger dan vier nog niet kunnen onderscheiden of een auto in de verte
rijdt of stilstaat? Dat maakt het bijna onmogelijk om gevaar correct in te schatten.
Zeker als je weet dat kleuters de werkelijkheid vanuit hun eigen perspectief bekijken. Als je zoontje schrikt
van een blaffende hond, loopt hij zonder kijken de straat op. Dat het verkeer gevaarlijker kan zijn dan die
hond, heeft hij nog niet door.
En als hij een vrachtwagen ziet, gaat hij er sowieso van uit dat die vrachtwagen (lees: de chauffeur) hem
ook gezien heeft. Van een dode hoek heeft een kleuter al evenmin gehoord.
Gewoontes oefenen

Dat ze die dingen nog niet zien, wil niet zeggen dat je hen nog geen verkeersopvoeding kunt geven. Heel
veel heeft te maken met gewoonten en oefenen. Als kinderen nog nooit aan het verkeer deelgenomen
hebben, lopen ze natuurlijk zonder kijken de straat op en over. Regels zoals ‘De stoeprand is de stoprand!’
leren ze niet uit zichzelf, maar pikken ze al doende op van jou.
Leg hen bijvoorbeeld ook uit dat ze nooit alleen de straat mogen overlopen, aan het zebrapad op jou
moeten wachten, best aan de huizenkant wandelen en aan welke kant ze uit de auto moeten stappen.

Kleuters moeten weten dat ze niet mogen spelen op straat of op de stoep en dat ze in het verkeer rustig
moeten stappen. En dat leren ze alleen maar als jij regelmatig met hen gaat oefenen op straat.
9 tips voor verkeersopvoeding
* Leer je kleuter:
– stoppen aan de stoeprand, dan pas verdergaan
– niet oversteken zonder begeleiding van volwassenen
– uitstappen of afstappen aan de kant van het voetpad
– niet lopen bij het oversteken.
* Je kleuter stapt of fietst altijd aan de huizenkant, jij aan de straatkant.
* Je kleuter mag op het voetpad fietsen. Is dat niet mogelijk, fiets dan op straat altijd achter je kind aan.
Zo kan je altijd zien wat hij doet en onmiddellijk bijsturen als dat nodig is.
* Praat over wat jullie zien en meemaken op straat. Wat is gevaarlijk? Wat is veilig? Waar kunnen ze
spelen? Waar niet?
* Maak duidelijke afspraken met je kleuter vóór je de straat op gaat.
* Laat je kind felle kleuren dragen, zodat het goed opvalt in het verkeer.
* Geef zelf altijd het goede voorbeeld: respecteer de verkeersregels, voorzie gevaar en hou rekening met
andere verkeersdeelnemers.
* Leer je kind wat het moet doen als hij jou op straat uit het oog verliest.
* Neem je tijd in het verkeer. Snel, snel met een kleuter is geen goed idee.
Trappertjes
En zelf fietsen, wanneer kunnen ze dat? Eens ze bovenstaande basisregels kennen, kun je beginnen
denken aan leren fietsen. Dan komt het vooral aan op drie dingen: oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
Wanneer je kind er klaar voor is, is moeilijk te zeggen. Over ‘t algemeen leren kinderen fietsen op twee
wielen tussen hun vier en zeven jaar. Maar da’s natuurlijk individueel enorm verschillend.
Bedenk maar eens wat kleuters allemaal moeten kunnen voor ze ’t fietsen onder de knie hebben:
evenwicht houden, sturen, remmen, rekening houden met anderen en met allerlei obstakels. Het ene kind
is daar sneller mee weg dan het andere.
Kijk gewoon wat je kind kan en oefen zo veel je maar kunt. Eerst in een veilige omgeving, rustig in de tuin
of in het park en dan geleidelijk aan op straat.
Onthoud ook dat kleuters sowieso sneller leren fietsen als ze eerst op een loopfietsje rijden. Zo ontdekken
ze hoe een fiets op twee wielen reageert en leren ze hun evenwicht bewaren. Zijwieltjes laat je beter
achterwege. Best houd je je kleuter zelf vast aan zijn lichaam (schouders, rug) zodat hij voelt hoe hij zelf
met zijn evenwicht zijn fietsje kan besturen.

Dit stuk verscheen eerder in het kleuternummer van Brieven aan Jonge Ouders, het gratis magazine van de
Gezinsbond voor alle ouders met kinderen jonger dan 2,5 jaar. Ben je zwanger of heb je net een baby
gekregen? Schrijf je in via deze link! O ja, en volg ook zeker de Facebookpagina! Of schrijf je in op onze
algemene nieuwsbrief hier.

Bron: https://www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/mama-papa-peuters-en-kleuters/verkeersopvoeding-bij-kleuters-9-tips/

GEHEUGENSTEUNTJE OUDERRAAD

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

Handige tip: Trooperbot helpt je eraan te herinneren dat de webshop waarop je
bestelt, meewerkt met TROOPER. Installeer deze handige app en laat de
ouderraad een graantje meepikken van jouw online aankopen zonder enige
meerkost!
https://www.trooper.be/nl/trooperbot

EXTRA TIP: Bestel via TROOPER jouw eerste Foodbag en zorg meteen voor 20 euro opbrengst
voor onze ouderraad. Jij betaalt niets extra, maar de ouderraad wordt er wel beter van. En zoals
je weet: extra middelen voor de ouderraad = extra materiaal en ondersteuning voor onze
kinderen!

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
Meester Michiel, klasleerkracht van derde leerjaar B, stelde graag zijn lievelingsboek voor: een

kookboek!
Als het zonnetje schijnt, steekt hij graag zijn BBQ aan. Weber’s BBQ recepten van Jamie Purviance
kan je vinden in de boekenkast van meester Michiel.

Het nieuwste kookboek van Weber met daarin de lekkerste recepten voor zowel vis als groente en
diverse soorten vlees op de BBQ. De recepten zijn overzichtelijk ingedeeld naar benodigdheden,
aantal personen, bereidingstijd, grilltijd en rusttijd. Alsool tips om tot het beste BBQ-resultaat te
komen. Alleen al bij het zien van de foto's krijg je zin om de BBQ aan te steken!

Meester Bart, klasleerkracht van derde leerjaar A, stelt als lievelingsboek graag een biografie voor: Bono

50 van Bart Steenhaut.
Bono is een absoluut icoon in de rockgeschiedenis. Samen met zijn band heeft hij de voorbije drie
decennia muzikaal vormgegeven, en ook vandaag blijft het Ierse viertal nog steeds mateloos
populair. Maar Bono is veel meer dan een rockster. Hij werpt zich op als een geëngageerd activist
die het lot van Afrika verdedigt bij de grootste internationale politieke leiders. In die hoedanigheid
belichaamt hij ook het geweten van een generatie. Niemand beter dan Bart Steenhaut om de ziel,
het leven en de carrière van Bono in kaart te brengen. Sinds 1989 is hij popjournalist bij De
Morgen. Voor dit boek ging hij op zoek naar de mens achter de wereldster, ploegde daarvoor door
archieven op zoek naar elk detail en ondervroeg tientallen mensen in de nabije omgeving van
Bono. Het resultaat is een uniek portret van een uniek man.

Dat leesplezier bevorderen en lezen in het algemeen hoog op onze ‘school-agenda’ staat zetten
we elke maand graag in de kijker. Juf Kimberly Baetens stelt jullie elke maand opnieuw enkele
leuke, verrassende, inspirerende, ontspannende boeken voor…

Voor onze kleuters…
Dan Brown- Het wilde dierenorkest
Het wilde dierenorkest is een nieuw magisch
prentenboek van bestsellerauteur Dan Brown (o.a.
bekend van het boek ‘De Da Vinci Code’). Bij dit boek
hoort een gratis app met muziek gecomponeerd
door de auteur zelf, raadsels en vrolijke illustraties.
Het resultaat is een unieke lees-, kijk- en
luisterervaring voor kinderen en hun (groot)ouders!
In dit prentenboek neemt Maestro Muis je mee op
een betoverende reis over land en over zee. Ontdek
onderweg het geheim van elk dier: van de
waanzinnige walvis, jakkerende jachtluipaarden en
kleine kevers tot zwierige zwanen en nog veel meer.

Beluister met de gratis app en QR-codes de muziekstukken, zoek op elke pagina de verborgen
bezige bij en los alle raadsels op…
Dan Brown schreef en componeerde een muzikaal avontuur, waarin zijn liefde voor verhalen,
klassieke muziek en raadsels samenkomen in een knap georkestreerd geheel. De kleurrijke en
geestige illustraties van de Hongaarse Susan Batori maken het helemaal af.

Voor de lagere school…
Boekenreeks Stinkhond van Colas Gutman (auteur), Marc Boutavant (illustrator), Sylvia Vanden
Heede (vertaler)

Hij is gek en hij stinkt, maar hij heeft een hart van goud!
Dit is Stinkhond. Hij ruikt naar sardientjes en ziet eruit
als een gerafeld tapijt. Stinkhond is niet alleen lelijk en
dom, maar hij heeft ook een hart van goud. Stinkhond
gaat op zoek naar een baas. Maar goede baasjes liggen
niet voor het oprapen. Zijn zoektocht brengt Stinkhond
in groot gevaar. Zal hij toch de baas van zijn dromen
vinden?

Deze rubriek wordt medemogelijk gemaakt door Utopia in het kader van het project
‘BoekenTroef!’. Wanneer je de QR-code inscant kom je terecht op de catalogus van Utopia en de
filialen en kan je zien of het boek beschikbaar is

Nog meer leesnieuws…
In het kader van ‘Rode Neuzendag’ en ons project ‘Boekentroef!’ vertelden we eerder al dat we
met onze school besloten hadden om onze plannen om een leesplek/stille ruimte te creëren dit
schooljaar zouden uitvoeren.
Wel, onze leesplek/stille ruimte kreeg ondertussen een plekje op onze speelplaats en werd
geschilderd in onze frisse schoolkleuren.
Momenteel zijn we op nog op zoek naar een leuke naam voor onze ‘pipowagen’. Na de
paasvakantie kregen alle leerlingen een briefje mee om hun leukste idee neer te schrijven. Heb je
dit nog niet gedaan, maar heb je wel een creatieve naam in gedachten? Stop jouw idee dan in de
brievenbus aan de automaten in de inkomhal en wie weet staat jouw naam binnenkort te lezen op
onze pipowagen!

Meester Geert en Zia werken intussen hard verder zodat we onze nieuwe aanwinst voor het einde
van het schooljaar feestelijk kunnen openen!
Wat moet er nog gebeuren?




Isolatie aanbrengen
Verwarming monteren
Verlichting plaatsen

De opmerkzame lezer en bezoeker van onze school zal wellicht al gezien hebben, dat onze wagen
intussen ook al een beetje veranderd is. Vind jij de verschillen?

Allemaal letters – tweede leerjaar
L2A en L2B mochten de voorbije maandagen nog eens op uitstap! Omwille van corona was dit de
voorbije maanden moeilijk of onmogelijk. Niet te verwonderen dus dat onze leerlingen hier erg
naar uitkeken. Ze werden verwelkomd in de bib en speelden een spel vol letters in verschillende
groepjes.

TIP: Boekenzoeker
Het is voor kinderen niet altijd gemakkelijk om hun leesvoorkeur te ontdekken. De website
boekenzoeker wil hen daarbij een handje helpen! Door een aantal criteria door te geven krijg je
een lijst met boeken die je mogelijks interesseren. Het is ook een leuke manier om andere boeken
te leren kennen? Surf jij er ook eens naartoe?

SCHOOLRAAD – Nieuwe ploeg van start!
Vanaf 1 april 2021 startte een nieuwe mandaatperiode voor de schoolraad. Deze nieuwe periode loopt
tot 31 maart 2025.
Intussen werd bij de startvergadering de nieuwe bestuursploeg samengesteld. Meteen werd het nieuwe
mandaat bekrachtigd en het huishoudelijk reglement goedgekeurd.
We geven graag per geleding de namen van de vertegenwoordigers door:


Personeel:

- Juf Katrien ( L4B) - secretaris
- Meester Bart (L3A)
- Juf Liesbet (1KK)



Oudergeleding:



Lokale gemeenschap: - Mevr. Rita Van Hoecke

- Dhr. Wesley Vinck (papa van Maarten L5 en Emma 3KK)
- Mevr. Marijke Berckmoes (mama van Renée 3KK)
- Dhr. Gert Deridder (papa van Pheres L3 en Ennis 3KK)

- Mevr. Marie-Paule Symoens
- Mevr. Myriam De Beer

VERGADERINGEN SCHOOLRAAD

Do

10/06/2021

20.00u – Leraarszaal basisschool/online

PASTORAAL NIEUWS
Omwille van corona, hoe kan het ook anders, zijn eucharistieviering in de kerk momenteel
nog niet toegelaten.
Onze school stelt dan ook graag de overdekte speelplaats ter beschikking van de
lokale parochiegemeenschap.
In overleg met deken Marc Verwaeren werd afgesproken dat er vanaf 8 mei op
zaterdagavond (18.00u) en zondagvoormiddag (9.30u en 11.00u) vieringen zullen
georganiseerd worden. Ook naar aanleiding van O.L.H. - Hemelvaart zal dit het geval zijn
op woensdagavond 12 en donderdag 13 mei .
Betrokken parochianen zullen dus vanaf 8 mei opnieuw in beperkte gemeenschap kunnen
vieren. Een eerste voorzichtige stap naar hernieuwde verbondenheid. µ
Opgelet! Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Meer informatie hierover kan je bekomen via de lokale parochiegemeenschap of via
onderstaande link:
https://www.kerknet.be/parochie-aalst-linkeroever/artikel/openluchtvieringen-tijdensweekend-hier-inschrijven?microsite=9732

Wij zijn blij dat we hierbij als school een handje kunnen helpen!

GEEN KASTEELKLASSEN – WEL PROJECT in L3/4!
Voor het tweede jaar op rij, werden de kasteelklassen afgelast. De reden hoeven we niet meer
mee te delen.
De juffen en meesters van het 3de en 4de leerjaar gingen daarom op zoek naar een
vervangende activiteit en sloegen de handen in elkaar voor een gevarieerd aanbod.
Op die manier konden onze leerlingen alsnog genieten van een aangepast programma. Naast
dansen, knutselen en heel wat andere activiteiten kwam er zelfs een valkenier langs op school om
de kinderen van L3 en L4 kennis te laten maken met heel wat dag- en nachtroofvogels.
Er werd niet alleen heel wat opgestoken, de leerlingen én de juffen en meesters mochten zelf een
roofvogel op de hand houden. Uiteraard met een stevige handschoen om te voorkomen dat de
grijpgrage klauwen van deze prachtige dieren een prooi zouden vinden in de vele handen.
De ene leerling deed dit al met meer durf dan de andere maar voor iedereen was dit alvast een
unieke ervaring.
Ook de resultaten van de knutselwerken in de klassen mochten gezien worden met als toppunt
het kasteel dat te bewonderen was in onze aula.
We kunnen dit allemaal mooi omschrijven, maar 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden. We laten
jullie graag meegenieten….

AFHAALFESTIJN 'Viva la pasta'

Voor de eerste keer organiseerde onze basisschool in samenwerking met de Humaniora een heus
afhaalfestijn.
‘Viva la pasta’ gaf de huiskoks een avondje vrijaf door een aanbod van heerlijke Italiaanse klassiekers.
Het was dan ook ontzettend fijn om heel wat positieve reacties te mogen ontvangen en natuurlijk ook
heel wat bestellingen.
We zijn dan ook heel trots te mogen aankondigen dat onze actie voor de basisschool

een bedrag van

€ 4.371,90 heeft opgeleverd.

Meneer Jeroen kan meteen op zoek naar nieuwe zitbanken voor onze speelplaats!
Dankjewel aan alle leerlingen, ouders, personeelsleden, sympathisanten voor jullie gewaardeerde
steun!

FAMILIENIEUWS
Jubileum
Tijdens corona brengen we maar wat graag positief nieuws. Vandaar deze nieuwe rubriek.
Op 1 mei vieren de opa en oma van Maya Cant ( L5B) hun 50-jarig huwelijksjubileum.
Proficiat aan de jubilarissen!
Geboorte
Pyame Onga OMÉGA Deogratias, broertje van Bradley (L1B), geboren op 16 april 2021.
Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

Warme maaltijden mei 2021
Na de paasvakantie hebben we het bedelen van warme maaltijden opnieuw hervat. Hieronder vind je alvast de
kalender voor de maand mei.

