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Voorwoord
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Na een bewogen jaar waarin corona de hoofdrol speelde, zijn we blij dat we eindelijk een
rustpauze kunnen inlassen.
Dankzij de steun en medewerking van iedereen zijn we erin geslaagd om de impact van
corona op het schoolleven in de mate van het mogelijke tot het minimum te beperken. Ik hoef
niet te zeggen hoezeer wij en wellicht ook jullie uitkijken naar een ‘normaal’ schooljaar.
Vanuit de overheid werd de wens alvast kenbaar gemaakt om op 1 september ‘zo normaal
mogelijk’ op te starten. We duimen alvast voor een verdere positieve evolutie van de cijfers ook
tijdens deze zomervakantie.
Bij de start van de zomervakantie blik ik graag even terug …
Bij het terugblikken kan ik enkel dankbaar zijn voor:
- het enthousiasme en de gedrevenheid van ons schoolteam om er telkens weer vol
goeie moed tegenaan te gaan. Live of digitaal, met leerlingen thuis en in de klas,… onze
leerkrachten gaven steevast het beste van zichzelf in en buiten de klas.

- de werklust en ijver van ons onderhoudspersoneel. Corona zorgde voor heel wat extra
taken die zij telkens met de glimlach opnamen. Onze klassen, toiletten,… werden telkens
‘spic en span’ gepoetst. Ook onze klusjesmannen lieten zich van hun beste kant zien.
Onze pipowagen is slechts één van hun vele realisaties het afgelopen schooljaar.
- de inzet en flexibiliteit van ons secretariaatspersoneel. De vele telefoontjes en
opvolging naar aanleiding van corona bovenop hun andere taken namen ze steeds weer
met de glimlach op.
- het begrip en vertrouwen dat we elke dag opnieuw kregen van onze ouders. Het
spreekwoordelijke schouderklopje deed meer dan ooit deugd. Het belang van een goede
ouder-school-samenwerking blijft dan ook één van onze belangrijkste pijlers.
- onze leerlingen die ook in moeilijke omstandigheden blijk gaven van
doorzettingsvermogen en een grote dosis enthousiasme. Zij slaagden erin om ook dit
schooljaar tot een goed einde te brengen.
Maar eerst… VAKANTIE!
Geniet van het mooie zomerweer ook al lijkt de zomer momenteel zelf met vakantie. Maak tijd
voor gezellig samenzijn. Laat de digitale versnelling even aan je voorbijgaan en geniet van de vele
mooie momenten!
Voor onze schoolverlaters: veel succes op de nieuwe school!
Voor de blijvertjes: graag tot 1 september!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning juli - augustus 2021
De kalender voor de komende vakantiemaanden wordt doorgegeven zoals voorzien.
Wijzigingen zijn evenwel niet uitgesloten. Gelieve hier rekening mee te houden.
DATUM
Woensdag 30

Donderdag 1

WAT?
juni 12.05u: Einde schooljaar

juli

WIE?

12.20u: Sluiting schoolpoort – GEEN OPVANG VOOR DE KINDEREN!
START ZOMERVAKANTIE
De algemene schoolsluiting loopt van zaterdag 10 juli tot en met zondag
15 augustus 2021.
Inschrijvingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande telefonische afspraak
op volgende dagen:
JULI:
- Maandag 5 juli: 9.00-12.00u en 13.00 – 15.30u
- Dinsdag 6 juli: 9.00 – 12.00u en 13.00 – 15.30u
- Woensdag 7 juli: 9.00-12.00u
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AUGUSTUS:
- Maandag 23 augustus: 9.00 – 12.00u en 13.00 – 15.30u
- Dinsdag 24 augustus: 9.00 – 12.00u en 13.00 – 15.30u
- Woensdag 25 augustus: 9.00 – 12.00u
- Vrijdag 27 augustus: 9.00 – 12.00u en 13.00 – 15.30u
KLUSJESDAG OP SCHOOL
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ALGEMENE SCHOOLSLUITING
We wensen iedereen een deugddoende vakantie toe!

INSCHRIJVINGSDAG 9.00-12.00u en 13.00 –
15.30u
INSCHRIJVINGSDAG 9.00-12.00u en 13.00 –
15.30u
INSCHRIJVINGSDAG 9.00-12.00u
GD: Personeelsvergadering
17.00 – 18.30u: Openklasmoment
INSCHRIJVINGSDAG 9.00-12.00u en 13.00 –
15.30u

Alle leerlingen en ouders
van onze basisschool.

NIEUWE SCHOOLAPP PARENTCOM
Beste ouders,
Vanaf september zal de schoolcommunicatie niet langer via
Gimme verlopen. We maken de overstap naar Parentcom.
Hiermee hebt u alle schoolinformatie snel bij de hand in een
handige app.
Waarom hebben we voor een app gekozen?






Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de informatie van
onze school. Met een app bent u in staat om zeer eenvoudig de nodige info te vinden, op
een moment dat het u past. Wij zullen deze app als eerste communicatievorm
gebruiken. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de app altijd de meest recente en
juiste informatie bevat.
Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen
bereiken met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de rechten
hiervoor aan te laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we pushberichten niet
onnodig vaak zullen gebruiken.
Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw
kind(eren) is goed beveiligd en foto’s zijn niet zichtbaar voor ouders die geen kind in
dezelfde klas hebben. Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind
wel of niet op de foto mag!

Graag willen we vragen om voor de start van het nieuwe schooljaar de app te installeren op
de smartphone.

1. Ga op uw smartphone naar de App Store (iOS) of de Google Play
(Android), zoek naar de "Basisschool App" en installeer deze.

Store

2. Scan daarna vanuit de app onderstaande QR-code om de koppeling te maken met onze
school.

3. Vervolgens krijgt u allerlei tegels te zien met daarachter nuttige info.
Sommige tegels (klasblog, foto’s en persoonlijke inbox) zijn afgeschermd met een
wachtwoord.
Zodra de vakantie begonnen is bezorgen we u hiervoor een login en wachtwoord.
Zo kan u als ouder ook de informatie van de klas van uw kind raadplegen.
Wij zijn alvast enthousiast om met de app aan de slag te gaan, hopelijk u ook!

CORONAMAATREGELEN VANAF SEPTEMBER 2021
Vanuit het departement onderwijs kregen we reeds de melding dat er
gestreefd wordt naar een ‘zo normaal mogelijke’ opstart op 1 september 2021.
Wat dit concreet betekent kunnen we nu helaas nog niet meedelen.
Eind augustus zullen we hierover meer info geven. We hopen dat we tegen het openklasmoment
van donderdag 26 augustus alles concreet uitgewerkt kunnen hebben zodat we vlot kunnen
starten op 1 september!

INSCHRIJVINGEN 2021-2022
Alle nieuw ingeschreven leerlingen werden opgebeld door onze
secretariaatsmedewerkers om hun inschrijving te bevestigen. Wie te
horen kreeg dat de inschrijving ‘gerealiseerd’ is, mag dus zeker zijn
van een plekje in onze basisschool. Zittende leerlingen kregen op de
laatste schooldag hun nieuwe klaslijst mee naar huis. Nieuwe leerlingen krijgen deze
bij de start van de zomervakantie toegestuurd.
IK KREEG TE HOREN DAT IK OP DE WACHTLIJST STA. WAT DAN?
Indien een leeftijdsgroep volzet is, worden nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst
geplaatst. U heeft hierbij twee mogelijkheden:
- Indien er alsnog een plaats vrijkomt, wordt u door de school
gecontacteerd. Dit op basis van uw plaats op de wachtlijst. Op dat moment
kan u nog definitief inschrijven en starten op 1 september.
- Indien er geen plaats vrijkomt, moet u noodgedwongen op zoek naar een
andere school. Vaak kunnen we hierover pas definitief uitsluitsel geven
tegen 1 september. Als school vinden we dit ontzettend jammer, maar we
opteren ervoor om onze klasgroepen niet onbeperkt te laten groeien. Goed
onderwijs gaat helaas niet samen met té grote klasgroepen.
IK WENS NOG IN TE SCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2021-2022. Hoe ga ik te werk?
Omwille van de huidige coronamaatregelen kan er enkel op afspraak of digitaal
ingeschreven .
U belt de school op om u aan te melden op het nummer 053 21 29 88 of stuurt
een mail met vraag tot inschrijving naar info@dvmbasis.be .
Bij uw telefoontje of via mail wordt een afspraak gemaakt om de verdere
inschrijving af te handelen:
- Ofwel komt u op het afgesproken moment langs om dit fysiek te doen.
- Ofwel krijgt u de nodige documenten digitaal doorgestuurd om zelf thuis
aan te vullen.

OPGELET:
Inschrijvingen in de vakantie zijn enkel mogelijk na telefonische afspraak op volgende dagen:
JULI:
- Maandag 5 juli: 9.00-12.00u en 13.00 – 15.30u
- Dinsdag 6 juli: 9.00 – 12.00u en 13.00 – 15.30u
- Woensdag 7 juli: 9.00-12.00u

AUGUSTUS:
- Maandag 23 augustus: 9.00 – 12.00u en 13.00 – 15.30u
- Dinsdag 24 augustus: 9.00 – 12.00u en 13.00 – 15.30u
- Woensdag 25 augustus: 9.00 – 12.00u
- Vrijdag 27 augustus: 9.00 – 12.00u en 13.00 – 15.30u

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

KLASORGANISATIE 2021-2022
Beste ouders en leerlingen,
Voor komend schooljaar mochten wij heel wat inschrijvingen noteren. Om een goede klaswerking
te kunnen garanderen, hebben we dan ook besloten om enkele aanpassingen door te voeren.
Voor de kleuterschool hebben we ervoor gekozen om de kleuters van de eerste kleuterklas en
de instappende peuters die starten voor 1 januari 2022 onder te brengen in twee
menggroepen.
Juf Mieke en juf Liesbet zullen dus vanaf 1 september starten met een menggroep bestaande uit
kleuters eerste kleuterklas en startende peuters. Aangezien deze klasgroepen een vaste
samenstelling hebben voor het ganse schooljaar kan een mooi jaarprogramma uitgewerkt
worden afgestemd op deze kleuters.
Peuters die instappen vanaf 1 januari 2022 zullen instappen in een aparte peuterklas die zal
opgenomen worden door juf Naïma. Op deze manier kunnen deze allerkleinsten ook de
geborgenheid van een kleinere groep ervaren.
Concreet:
PK
PK/1KA
PK/1KB
2KA
2KB
3KA
3KB

Juf Naïma Bardidi– Vanaf 1 januari 2022
Juf Mieke Van Nuffel
Juf Liesbet Gabriëls
Juf Kristine Van Neyghem aangevuld door juf Kim Cammermans
Juf Nathalie De Gols aangevuld door juf Kim Cammermans
Juf Heidi Blancquaert
Juf Karen Thielemans aangevuld door haltijdse interim tot de herfstvakantie

Beweging
Zorg
Zorgco

Meester Stijn Rasschaert
Juf Naïma Bardidi
Juf Hilde Verhoeven

In de lagere school werden enkele personeelswissels doorgevoerd. We behouden het systeem
van twee klassen per leerjaar. In L6.1 zal juf Jana Van Snick halftijds ondersteunen voor de
hoofdvakken. Daarnaast neemt juf Jana ook telkens 4lestijden over van de klastitularissen die
ouderschapsverlof opnemen.
Concreet voor de lagere school:
L1A

L1B
L2A
L2B
L3A
L3B
L4A
L4B

Juf Kimberly Baetens wordt tot 1 januari 2022 voltijds vervangen door juf Charlotte
Dujardin. Vanaf 1 januari 2022 keert juf Kimberly halftijds terug naar L1A en zal juf
Charlotte ook halftijds aan deze klas verbonden blijven.
Juf Tiffany Scrivens aangevuld door juf Patricia Lossie
Juf Lissa Nevens
Juf Lien Decancq
Meester Bart De Schrijver aangevuld door juf Candice Smekens
Meester Michiel Eylenbosch
Juf Mieke Lievens
Juf Katrien Van Boxstael aangevuld door juf Jana Van Snick

L5A
L5B
L6.1
L6.2

Juf Jagna Van Pollaert
Juf Anke De Naeyer
Juf Nicky Van den haute aangevuld door juf Jana Van Snick
Juf Kimberly Van Vaerenbergh aangevuld door juf Jana Van Snick

Zorg
Zorg
Zorg
Zorgco
Beweging

Juf Patricia Lossie
Juf Lut De Ridder
Juf Candice Smekens
Juf Hilde Verhoeven
Meester Mathias Malfroid

TEVREDENHEIDSENQUÊTE
µRR

Bij de start van de zomervakantie willen we via deze weg graag nogmaals beroep doen op jullie
betrokkenheid. Als basisschool zijn we steeds volop bezig om waar mogelijk nog te verbeteren.
Dit zowel op vlak van onderwijs maar evengoed op vlak van infrastructuur, participatie, .... .
Daarom willen we kort beslag leggen op jullie tijd en vragen we om onze tevredenheidsenquête
in te vullen over het afgelopen schooljaar indien u dit nog niet deed.
De enquête vind je terug via de volgende link: https://forms.gle/dQ2hboKrJVZDcuhw8
Je kan ook gebruik maken van de QR code:

Deze bevraging stelt ons in staat om goed lopende zaken te behouden en werkpunten aan te
pakken. Dit komt tenslotte onze leerlingen ten goede en dat is net de reden waarom we het
elke dag opnieuw doen!
Alvast bedankt voor jullie tijd en betrokkenheid. We waarderen dit enorm!

SCHOOLZWEMMEN
De komende schooljaren zullen we in meerdere leerjaren zwembeurten aanbieden. Vanuit de
school garanderen we 1 jaar gratis zwemonderwijs. Leerlingen die omwille van corona
zwembeurten moesten missen, zullen deze dus alsnog aangeboden krijgen.
De beste leeftijd om zwemonderwijs te organiseren situeert zich in het tweede en derde leerjaar.
Door corona werd onze planning danig in de war gestuurd. Bijgevolg zullen we de komende
schooljaren gradueel de omschakeling maken. In onderstaand schema kan u zien hoe we deze
omschakeling zullen realiseren.

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

L4

L5 (1/2)

L5 (1/2)

L4 (1/2)

L4 (1/2)

L3

L3 (1/2)

L4

L4

L3

L3

L2

L3

L3

L2

L2

Zwemmen tijdens de zomervakantie? Een goed idee! Kijk zeker eens op de website van
www.fredbrevet.be voor tips!

Ouderraad DvM Basisschool
Eerst en vooral een hartelijke DANKJEWEL aan de leden van de ouderraad voor hun
opgenomen engagement het voorbije schooljaar. School maken doen we immers SAMEN!
Traditiegetrouw stopt het engagement binnen de ouderraad op het moment dat je geen kinderen
meer in onze basisschool hebt zitten.
Dit schooljaar nemen we met spijt in het hart afscheid van Els Hendrix, mama van Bente (DvM
Hum), Elin (DvM Hum) en Daan (L6.2). Els neemt na vele jaren van engagement als voorzitter en
penningmeester afscheid van de ouderraad. We zullen haar helpende hand en gewaardeerde
kritische en bovenal humoristische inbreng missen.
Els, BEDANKT!

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 Jana, klasleerkracht van 5A, stelt ons het boek: Allemaal willen we naar de hemel van Els
Beerten voor.
Een aangrijpend verhaal over oorlog in tijden van liefde, en over de
verwoestende keuzes waarvoor een oorlog mensen stelt.
Jef droomt ervan om een held te worden, liefst samen met zijn beste
vriend Ward. Voor zijn zus Renée hoeft dat heldendom niet zo nodig.
Zij heeft genoeg aan Ward, zijn hemelse saxofoonspel, en zijn fluwelen
blik.
Maar het is 1943. Midden in de oorlog. Aan het oostfront wordt een
bikkelharde strijd gevoerd tegen de Russen. De Duitsers lijden er grote
verliezen en hebben dringend dappere jongemannen nodig om hen bij
te staan.
Voor de jongens een gedroomde kans om held te worden. Voor volk en
vaderland. Voor een betere wereld. Ward vertrekt liever vandaag dan
morgen. Maar zo denkt lang niet iedereen er over.

Juf Kimberly Van Vaerenbergh, klasleerkracht van L6.2, haar
lievelingsboek is Eclips van Stephenie Meyer.
Eclips is het vervolg op de wereldwijde bestsellers Twilight en
Nieuwe maan en is het derde deel in het passionele en
meeslepende liefdesverhaal van Bella en Edward.
Seattle wordt geplaagd door een serie mysterieuze moorden.
Vampier Victoria zint nog steeds op wraak. Ze lijkt niet te
stoppen. Bella is in groot gevaar. Daarnaast kampt Bella met een
levensgroot dilemma. Ze moet kiezen tussen haar liefde voor
Edward en haar vriendschap met Jacob. Door deze beslissing
dreigt de eeuwenlange strijd tussen vampiers en weerwolven
weer op te laaien. Na haar eindexamen staat ze voor een keuze,
de belangrijkste in haar leven: die voor het leven, of voor de
dood..

Boeken in de kijker
Kleuter en lagere school
Alfabet - Charlotte Dematons
B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen bewondert, terwijl op de
bloemetjesbank een broccoli in bikini hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt.
T is van tandarts - een teckel - die met een tang een tand trekt van een tyrannosaurus rex terwijl
zijn toegewijde tandartsassistent - een tapir - toekijkt.
Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind je in dit prachtige boek vol
verrassende vondsten. Iedere pagina is een weergaloos zoek- en ontdekfeest.
Probeer in de tekeningen ook de letters zelf te vinden, voor de dief ermee vandoor gaat!
Zie je welk voorwerp hij van bijna elke bladzijde meeneemt?

NT-2
Nik-Nak : tweetalige prentenboeken voor kinderen van de Belgische vzw Herkes.
Dit zijn vernieuwende (voorlees)boekjes voor jonge kinderen en hun ouders (of leerkrachten),
waarin twee talen evenwaardig gecombineerd worden.
Je kunt de tweetalige nik-nakboekjes gebruiken bij het voorlezen aan heterogene, taaldiverse
kindergroepen. Je brengt het verhaal of thema aan in het Nederlands en je gaat met de kinderen
in dialoog, of je organiseert er activiteiten bij. Neem zeker eens een kijkje op hun website
https://nik-nak.eu/ .

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…

Lezen tijdens de zomervakantie
https://www.zomerlezenkids.com/
Lezen is leuk. Ook in de zomer. Met boeken beleef je avonturen, reis je de wereld rond, leer je
jezelf en je vrienden kennen, ontdek je de wonderen om je heen. En daar is de vakantie toch voor
bedoeld?
Maar lezen is ook belangrijk. Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan
kinderen die minder lezen. En met betere leesvaardigheden worden ook de andere
schoolvakken makkelijker.
Dat stopt niet in de vakantie. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in de zomer niet lezen, bij
terugkomst op school een daling in leesniveau vertonen. Kinderen die wel lekker blijven
lezen, stijgen juist in leesniveau.
Daarom is er nu Zomerlezen Kids: een project bedoeld om kinderen ook in de vakantie aan het
lezen te houden. Met boekentips en elke week een beloning wordt thuislezen nog makkelijker en
nog leuker.
Ga op verkenning in je eigen boekenkast. Haal ook nieuwe boeken in huis. Ga naar de bibliotheek.
Je kind kan er gratis boeken lenen. Of breng een bezoekje aan de boekhandel in je buurt. Je
boekhandelaar geeft je graag advies.

AVI-niveaus

Midden en einde schooljaar nemen we in de klassen van de lagere school de AVI-testen af. Deze
bepalen het leesniveau van uw kind. In het eindrapport zal het behaalde leesniveau
meegedeeld worden. In de tabel vind je welk niveau behaald zou moeten worden in welk
leerjaar. Probeer jouw zoon of dochter uit te dagen door een niveautje hoger te lezen dan het
bereikte AVI. Zowel in de bibliotheek als in de boekenhandel staan de boeken gerangschikt per
leesniveau. Mocht het toch niet helemaal duidelijk zijn, vraag dan gerust uitleg aan de leerkracht
of een medewerker van de bib of boekenhandel.

PASTORAAL NIEUWS
Op zondag 20 juni stonden onze sloebers van het eerste leerjaar te popelen om hun eerste
communie te doen.
Mooi uitgedost stonden ze klaar om samen te vieren met Jezus. Juf Tiffany, juf Kimberly en juf
Jagna hadden alvast voor een mooi versierde kerk gezorgd. Deken Marc ging voor en toverde
zowaar een pakje van achter het altaar. Hij vertelde de ouders ook hoe belangrijk het is om hun
kinderen graag te zien, regelmatig eens goed te knuffelen en te zegenen. Een kruisje voor het
slapengaan blijft een heel mooi gebaar en meteen een liefdevolle gewoonte.
Mama’s, papa’s, broers, zussen, meters en peters… iedereen die mee mocht vieren, kon genieten
van een mooie, intieme viering waarin onze kapoenen het beste van zichzelf gaven bij het zingen
en het voorlezen.
Voorzien van een fijne verrassingstas konden de feestvarkentjes en hun familie thuis verder
vieren.

Dankjewel aan alle helpende handen die van deze bijzondere dag een echt feest maakten.
Een dikke proficiat alvast aan al onze communicantjes en hun ouders!

CIRCULATIEPLAN AALST vanaf 16.08.2021
Aalst wil een bereikbare stad zijn waar iedereen welkom is. Of je nu te voet, met de fiets, het
openbaar vervoer of met de auto komt. Op 16 augustus 2021 voert de stad een nieuw
circulatieplan in om het centrum vlot bereikbaar te maken, zowel voor auto’s, fietsers als voor
openbaar vervoer. Om de binnenstad aangenamer te maken om te wonen, te werken, te leven en te
ontspannen. Om het verkeer veiliger te maken.
Dit heeft uiteraard ook een impact op de bereikbaarheid van onze school.

Wil je goed voorbereid starten in september?
Neem dan zeker een kijkje op de website van de stad:
www.aalst.be/circulatieplan

SCHOOLRAAD
VERGADERINGEN SCHOOLRAAD
Ma
Ma
Ma
Ma

20/09/2021
13/12/2021
21/03/2021
20/06/2021

20.00u – Leraarszaal basisschool/online
20.00u – Leraarszaal basisschool/online
20.00u – Leraarszaal basisschool/online
20.00u – Leraarszaal basisschool/online

DvM BASISSCHOOL IN BEELD
Zwerfvuilactie L5B

De laatste schooldag sloten we zingend af…
Afscheid kleuters 3KK

Afscheid 6de leerjaar

FAMILIENIEUWS
Geboorte
Kodoma Ammasar, zusje van Boston 3KA en Naelle L2B, geboren op 28 mei 2021
Abbara Walid, broertje van Yasmine L4A en Daniya L1B, geboren op 4 juni 2021

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

NIEUWS VAN EXTERNEN

