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Voorwoord
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Met de herfstvakantie zijn we toe aan het eerste pauzemoment van dit schooljaar. De
leerlingen van de lagere school kregen hun eerste perioderapport mee en iedereen werd
uitgenodigd om de ontwikkeling en leerresultaten te bespreken met de klasleerkrachten
tijdens ons eerste individuele oudercontactmoment.
Nu de herfst volop zichtbaar wordt, kunnen we genieten van het natuurschoon tijdens een fijne
wandeling. Anderen zoeken dan weer de rust en stilte op en brengen een bezoek aan dierbare
overledenen op de met bloemen getooide begraafplaatsen… .
Meer dan welk ander seizoen laat de herfst ons de kans om ons verbonden te weten met de
aarde…

In november verandert de natuur drastisch van uitzicht.
De evolutie die in oktober ingezet werd,
gaat verder tot de lijnen van de kale bomen zich duidelijk aftekenen aan de horizon.
De vergankelijkheid en broosheid van de natuur
drukken ons met de neus op de feiten:
wij, mensen, zijn deel van de aarde,
ook wij zijn kwetsbaar en vergankelijk.
Geen wonder dat we in deze tijd van het jaar onze dierbare doden herdenken.
Bij hun heengaan hebben we hun lichaam (terug)gegeven aan de aarde of aan het vuur.
Bij hun afscheid zijn ze besprenkeld met doopwater en met wierook omgeven.
In november brengen we een bezoek aan de plaats waarop ze ter aarde besteld of uitgestrooid
zijn. Nooit mogen we in deze hoogtechnologische wereld het volgende vergeten:
we zijn verantwoordelijk voor de aarde, we moeten onze handen wél vuilmaken,
want we zijn verbonden met de aarde.
En haar beleven en bewerken doet ons lichaam en onze geest goed.

Aan iedereen een fijne herstvakantie toegewenst in stilte, in plezier, in avontuur, in genieten,
in ontmoeten,….. in VERBONDENHEID!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning november 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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Allerheiligen
Allerzielen
Herfstvakantie van 1 november tot en met 5 november 2021

2de INSTAPMOMENT PEUTERS

Welkom aan onze
allerjongste vriendjes!
BS – Spaaractie die loopt
tot de krokusvakantie!
Alle leerlingen ontvangen
vandaag hun spaarkaart.
L1 + L2

Start actie ‘Helm op? Fluo top!’ – Zorg dat je
opvalt in het verkeer! Fluohesje, fietshelm
en voor de kinderen van de lagere school:
Vergeet jouw rugzakbeschermer niet!
Blijven slapen op school voor het eerste en
tweede leerjaar wordt uitgesteld naar een
latere datum omwille van corona.
De Sint komt langs op school! Verkleden
BS
mag!
Wapenstilstand – Sint Maarten
Vrijaf – geen school!
Kivadag – In alle klassen van de lagere school LS
worden vandaag KIVA-lessen gegeven.

14.00-17.00u - Nascholing ‘Een sterk
taalbeleid op school’ – Tenz – Gent
20.00u: Online vergadering werkgroep
‘Ouderparticipatie’

Juf Liesbet (1KB) en
meneer Jeroen
Leden kernteam
ouderparticipatie

Interscholen Unihokey – 3de graad –
Sporthal ‘Faluintjes’ – Moorsel
13.30-16.30u: Nascholing ‘Rapporteren zonder
punten te geven – formative assessment’ Online
9.00-12.00u: Infosessie GOK – KOV – online
16.00-18.00u: Personeelsvergadering
20.00u: Raad van bestuur – SGDM
9.00-16.00u: Opleiding PROFS 3+ - Interne
communicatie – Karina Verhoeven
AFHAALFESTIJN ‘VIVA LA PASTA’

L5+6 (meer info volgt via
meester Mathias)
Juf Jagna (L5A)

Meneer Jeroen, juf Hilde
Schoolteam
Meneer Jeroen
Meneer Jeroen
Info verderop in deze bode
en via de app.

Maandag

22

nov

12.35u – Leerlingenparlement – Aula

15.45u: Lokaal Onderhandelings-Comité

Vertegenwoordigers, juf
Lien, juf Candice en
meneer Jeroen
Juf Katrien, meester Bart,
meneer Jeroen,
afgevaardigden
schoolbestuur

Vanaf vandaag kan je inschrijven voor de
wedstrijd van ‘Helm op fluo top’
www.helmopfluotop.be/wedstrijd

23

nov

13.00u – 15.30u: Grootouderfeest – Clown
Rocky

Woensdag 24

nov

Donderdag 25

nov

Vrijdag

26

nov

Zaterdag

27

nov

NM: Interscholen Unihockey 2de graad –
Sporthal ‘Faluintjes’ – Moorsel
8.30-15.30u: Dag van de godsdienst –
Werkgroep Pastoraal Sint Baafshuis Gent
19.30u: Ouderinfoavond KIVA fysiek of
online
9.00-15.30u: College van directeuren – SG
Kabora
Quiz ouderraad werd verplaatst naar zaterdag
26 maart 2022!

Zondag
Maandag

28
29

nov
nov

Dinsdag

30

nov

Woensdag 1
Donderdag 2
Vrijdag
3

dec
dec
dec

Zaterdag
Zondag

dec
dec

Dinsdag

4
5

KS+L1
Onder voorbehoud. Info
volgt nog!
L3+4 (meer info volgt nog
via meester Mathias)
Meneer Jeroen – juf
Charlotte (L1A)
Ouders lagere school!
(Info volgt nog).
Meneer Jeroen

8.30 – 12.00u: ‘Boekentroef’ –
opleidingsvoormiddag
8.30-12.00u: Intervisie werkgroep
ouderparticipatie

Ankerfiguren boekentroef

10.00 en 11.00u: Theatervoorstelling ‘Fee’ – In
de klas

1KA + 1KB

Leden werkgroep

DvM Basisschool spaart voor het goede doel!
Beste ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten,
De dagen worden zichtbaar korter en de advent nadert! Het moment
om even stil te staan bij hen die het minder goed hebben of die extra
steun kunnen gebruiken.
Dit jaar willen we een actie op touw zetten en hiermee ‘De Vierde
Wereld’ in Aalst
een financieel duwtje in de rug geven. Daarnaast willen we ook de
actie ‘Rode Neuzen’ steunen en zorgen voor het psychische welzijn
van onze eigen leerlingen door de ‘Chilly Willy fluisterwagon verder in
te richten.
De opbrengst van onze spaaractie wordt dus eerlijk over de 2 organisaties verdeeld.
Om onze actie te steunen kan je zakjes van lotus voor € 8 per zakje kopen ( zie foto hieronder).
Je krijgt via deze weg en de schoolapp alvast deze mededeling zodat je tijdens de vakantie al
eens kan rondvragen wie onze actie wil steunen. Oma’s, opa’s, nonkels, tantes, buren,…
iedereen kan het goede doel steunen.
Na de vakantie krijgen alle leerlingen een bestelbrief mee.
Je duidt hierop jouw bestelling aan en geeft deze brief samen met gepast geld mee in een
gesloten omslag. De juf of meester bezorgt deze dan aan het secretariaat.
De koeken worden de eerste week van de advent geleverd (De advent start 28 november)
Op deze manier hopen we de kerstperiode voor heel wat inwoners van Aalst én leerlingen van
onze school aangenamer te maken.
Alvast bedankt voor jullie steun!
Vriendelijke groeten de pastorale ploeg!
2x Mini Frangipane (1 stuk)
2x Mini Madeleine (1 stuk)
2x Madeleine Chocolade (1 stuk)
2x Zebra (1 stuk)
2x Dinosaurus Minis granen 25g
2x Suzy Vanillewafel (1 stuk)
2x Mini Suzy Luikse Wafel (1 stuk)
2xLotus Biscoff Speculoospasta (portie 20g)
1 Pak Lotus Biscoff Speculoos 2x125g
2xTartélice Appel (1 stuk)

Dit alles in een stoffen lotuszakje

START ‘HELM OP? FLUO TOP!
We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd
naar school gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm
Op Fluo Top’ van de VSV. Door veilig (met een fietshelm) en
zichtbaar (met reflecterende en fluorescerende kledij) naar
school te komen, kunnen kinderen stickertjes sparen en prijzen
winnen. De actie start na de herfstvakantie (8 november
2021) en loopt tot de krokusvakantie (25 februari 2022). Dat
zijn de donkerste maanden van het jaar.
Hoe werkt het?
• Alle kinderen krijgen een spaarkaart op maandag 8 november.
• Elke ochtend krijgt je kind op school een of twee stickers:

- fietshelm op = 1 sticker
- fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker
• Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen.

Prijzen
• 21 stickers: vanaf 22 november kan je je kind inschrijven voor de wedstrijd op

www.helmopfluotop.be/wedstrijd. Deelnemen kan tot en met 18 maart 2022.
Je maakt kans op:
1 ontwerpworkshop waarbij 5 vriendjes elk een fietshelm van Nutcase winnen die ze volledig zelf
mogen versieren, met de hulp van een professionele tekenaar;
- 1 van de 150 fluohesjes van Torfs;
- 1 van de 30 cadeaucheques van 25 euro van JBC;
- 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van A.S.Adventure;
- 1 van de 15 waardebonnen van 30 euro van WOWOW;
- 1 van de 20 waanzinnig leuke bodyglowers van Gofluo.
• 42 stickers:
- 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in Sunparks.
• 60 stickers:
- 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael;
- 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland voor kinderen van het 5de en het 6de leerjaar.
-

De voorwaarden lees je op de stickerkaart of op www.helmopfluotop.be

Vragen?
Op www.helmopfluotop.be vind je al heel wat antwoorden!
Nog een andere vraag? Mail naar helmopfluotop@vsv.be.

CORONAMAATREGELEN VANAF NOVEMBER 2021

Na een periode van versoepelingen zijn we opnieuw toe aan verstrengingen.
Voor de herfstvakantie voerden we in de lagere school preventief opnieuw de
mondmaskerplicht in vanaf het eerste leerjaar.
Na deze inloopperiode voor de vakantie verwachten we van iedereen voldoende
verantwoordelijkheidszin. Zowel van onze leerlingen als van de ouders verwachten we dat
voorzien wordt in voldoende en passende mondmaskers. Stop gerust een reserve
exemplaar in de boekentas van jouw zoon of dochter en maak hen duidelijk waar ze dit kunnen
terugvinden.
Alle bezoekers van onze school dragen bij binnenkomst op de schoolterreinen vanaf 8
november opnieuw een mondmasker.
Leerlingen die een mondmasker vergeten zijn, kunnen een tijdelijk mondmasker bekomen
op het secretariaat. Net zoals vorig schooljaar rekenen we hiervoor €5 voor twee
mondmaskers via de schoolfactuur. Dit om misbruik te ontmoedigen.
Graag geven we opnieuw duiding bij het waarom van deze beslissing:
Corona heeft de afgelopen schooljaren een grote impact gehad op het schoolleven. Vanuit
onze school stellen we ook alles in het werk om maximaal les te kunnen geven.
 Leerlingen van de basisschool zijn niet gevaccineerd en dus heel makkelijk vatbaar
voor het virus. Ondanks het feit dat kinderen vaak niet erg ziek worden van het virus,
zorgen zij wel voor verdere verspreiding. Dit willen we in de mate van het mogelijke
tegengaan. Het enige redmiddel hiertoe naast handen ontsmetten, afstand houden en
voldoende ventileren is het dragen van een mondmasker.
 Leerkrachten zijn gevaccineerd maar daarom niet vrij van ziekteverschijnselen.
Door het lerarentekort willen we voor hen maximaal inzetten op bescherming. Er zijn
immers geen vervangende leerkrachten beschikbaar. Zieke leerkrachten hebben in
eerste instantie gevolgen voor de school maar mogelijk ook voor ouders. Bij een grote
uitbraak leidt dit mogelijk tot het sluiten van klassen en in het slechtste geval zelfs de
school. Dit willen we absoluut voorkomen als het kan!
Kortom, enkel SAMEN kunnen we ervoor zorgen dat onze leerlingen ten volle de
onderwijstijd kunnen benutten. Dankjewel voor jouw steun, medewerking en begrip!

INSCHRIJVINGEN 2021-2022
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

Startende peuters worden tijdens de schoolweek voorafgaand aan de instapdatum op school
uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de klasjuf. Tijdens dit moment wordt de meest
relevante info meegegeven en kan je ook vragen stellen indien nodig.
Ben je nog niet ingeschreven en wil je toch nog dit schooljaar naar onze school komen? Dat
kan indien er nog vrije plaatsen zijn.
Hoe ga ik te werk?
Je neemt telefonisch contact op met de school op het nummer 053 21 29 88 om navraag te
doen naar de beschikbare vrije plaatsen. Indien dit het geval is, krijgt u een afspraak met de
directeur voor een kennismakingsgesprek en inschrijving.
Wat breng ik mee?
- Kids-ID.
- Voor leerlingen lagere school: rapport van de vorige school.

INSCHRIJVINGEN 2022-2023
Net als de voorgaande schooljaren kan er voor het schooljaar 2022-2023 ingeschreven
worden in 3 periodes:

NOTEER ALVAST DE JUISTE DATA IN JOUW AGENDA!
GEEF JE DIT OOK DOOR AAN GEÏNTERESSEERDEN?
FIJN!
Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

OPENDEURDAG ZATERDAG 19 februari 2022

inschrijven vanaf
geboortejaar 2020

14.00u tot 17.00u
Voorrangsperiode voor broers en zussen +
kinderen van personeel
sociale mix: Iedereen kan inschrijven! Voorrangsperiode
voor indicator-leerlingen in peuterklas en eerste leerjaar.
Vrije inschrijvingen

Van dinsdag 1 februari 2022 tot en met
vrijdag 25 februari 2022
Van maandag 14 maart 2022 om 8.00u
tot en met vrijdag 25 maart 2022
vanaf dinsdag 19 april 2022

VIVA LA PASTA! – Italiaans afhaalfestijn 20 november
Directie, personeelsleden en de leerlingen van de Vrije Basisschool
DvM bieden u
de ideale gelegenheid om de kok des huizes een avond vrijaf te
geven.

Wij zorgen voor een variatie aan Italiaanse klassiekers. U kan kiezen uit lasagne, spaghetti en
Italiaanse wijnen om uw avond tot een heerlijk succes te maken.

Alle gerechten worden geleverd door een professional en zijn vers bereid.
Heeft u op die momenten al plannen? Geen nood, de vers bereide gerechten kunnen
probleemloos in de koelkast bewaard of ingevroren worden.
Deze afhaalactie vervangt ons traditioneel eetfestijn en laat ons toe te investeren in
spelmateriaal voor onze speelplaatskoffers.
Bestellen kan via de brief die de leerlingen na de herfsvakantie meekrijgen. Ook online kan je
bestellen via www.dvmbasis.be en dit vanaf 8 november 2021.
De onderstaande QR-code brengt u eveneens meteen naar het bestelformulier.

Afhaalmomenten worden voorzien op zaterdag 20 november tussen 14.00u en 18.00u aan het
Sint Martensplein 2A.
Wat kan ik bestellen?

Eenheidsprijs

Pasta
Spaghetti bolognese volwassene

€9

550g per portie
Spaghetti vegetarisch volwassene

€9

550g per portie
Portie geraspte kaas

€2

100 g per portie
Lasagne bolognese volwassene

€9

450g per portie
Lasagne vegetarisch volwassene

€9

450g per portie
Bolognesesaus

€ 12/kg

Vegetarische saus

€ 12/kg

Fles rood – Miopasso Primitivo

€ 10/fles

Fles wit Miopasso Pinot Grigio

€ 10/fles

Fles bubbels – Spumante Polloni Brut

€ 12/fles

DVM BASISSCHOOL IN ACTIE
Klassemuziek op school
3 keer per jaar komt ‘Klassemuziek’ bij de leerlingen van de lagere school langs om een
muziekinstrument voor te stellen. Voor de herfstvakantie was het de beurt aan ‘de gitaar’. Op
een speelse en leuke manier leren onze leerlingen verschillende muziekinstrumenten kennen.
De foto’s spreken voor zich…

Cheely Wheely – de (f)luisterwagon
Onze stille ruimte en (voor)leeswagon werd in september officieel geopend. De afgelopen
maand kregen alle klassen de tijd om kennis te maken. De leerlingen van L4A bezorgden ons
alvast een leuke foto van hun kennismakingsbezoek.

Jumpsky en film ‘Wolfwalkers’
Bij de sportdag van het 3de en 4de leerjaar op 8
oktober konden de leerlingen zich amuseren in
‘Jumpsky’. Ook de film ‘Wolfwalkers’ stond op
het programma. De leerlingen van L4B vonden
het alvast een fijne belevenis. Lees maar…

In de maand oktober is er al veel gebeurd.
Er is een sportdag geweest. Met de sportdag
zijn we naar JUMPSKY geweest.
Het was keileuk. We zijn ook naar de film
geweest. De film heette Wolfwalkers.
Sommigen hebben wel een traantje gelaten.
Ssssst, tegen niemand zeggen hé.
Charlotte, L4B

Op onze sportdag gingen we naar Jumpsky
samen met 4A en 3B en 3A. Het derde
leerjaar ging naar het springkasteel en wij
gingen naar het parcours. We mochten ook
een race tegen elkaar doen en games spelen.
Tijdens de middag mochten we een frisdrank
drinken. In de namiddag gingen we naar het
park. Daar mochten we een spel spelen. De
laatste 10 minuten mochten we vrij spelen.
Houd, L4B

De film ging over een meisje die graag met haar
papa zou willen gaan jagen op wolven. Haar papa
was wolvenjager. Er was een legende die zei dat
er Wolfwalkers bestonden en als je door een
Wolfwalker werd gebeten dan werd je zelf een
Wolfwalker.
In de film Wolfwalkers is er dus een meisje die
een wonde had van een wolf. Die wonde werd
door een Wolfwalker genezen. Hierdoor werd ze
zelf een wolf. Dat was leuk voor dat meisje. Als
wolf kan je super goed horen en je kan ook met je
ogen dicht super goed zien.🐺
Marcel en Lou, L4B

Lego education – Utopia 5de leerjaar
Misschien speelde u zelf nog met legoblokjes in het verleden… onze vijfdeklassers gingen ook
me deze werelberoemde blokjes aan de slag. Natuurlijk niet zoals vroeger, er werd gebouwd
én geprogrammeerd. Lego en programmeren: een fantastische combinatie!
De leerlingen van L5B laten jullie graag meegenieten van hun bezoek aan Utopia!

Archeologie in de Molenstraat met het 6de leerjaar!
Deze maand gingen we met het thema globetrotters aan de slag voor het vak wero. We
kwamen op verschillende plaatsen terecht zoals Egypte, Mexico, China, Pompei,… Hier zagen
we vooral archeologen aan het werk die de oude steden en overblijfselen in kaart brachten en
ons meer vertelden over de geschiedenis van deze plaatsen.

Maar hoe zit het met de geschiedenis van Aalst? Ook hier voerden de archeologen
opgravingen uit en we doken even in de geschiedenis van de Molenstraat! We bestudeerden
oude kaarten en merkten op dat de Molenstraat al bestond in de middeleeuwen. Dankzij de
archeologische opgravingen kwamen we meer te weten over het leven van de mensen en de
positie van de Dender. Er werden in kelders en beerputten verschillende voorwerpen
teruggevonden. De vondsten van deze opgravingen vind je nog tot 7 november terug in de
winkels van de Molenstraat. Beneden in de O.L.V. Ter Druivenkapel vind je ook een kleine
expositie over deze opgravingen terug.
We brachten hieraan op 22 oktober een bezoek aan en deden mee aan de wedstrijd met
‘krabbertje – het truweeltje’! We bekeken alle archeologische vondsten in de etalages van de
Molenstraat. Tot slot maakten we een fantasieverhaal over een van deze voorwerpen.
Nu weten we niet alleen wat archeologen deden ver weg maar ook dichtbij! Want Oilsjt is een
wereldstad!

NIEUWE SCHOOLAPP PARENTCOM

Intussen
zijn heel
wat ouders al actief met de nieuwe schoolapp. Je kan hier de belevenissen van jouw zoon of
dochter volgen in de klas en krijgt ook alle nieuwsberichten van de school toegestuurd.
Indien je toch nog problemen ondervindt of nog niet volledig mee bent, kan je altijd
langskomen op het secretariaat. We helpen jou graag verder om alles correct geïnstalleerd te
krijgen!
We geven nog even de installatiewijze mee:
1. Ga op uw smartphone naar de App Store (iOS) of de Google Play
Store (Android), zoek naar de "Basisschool App" en installeer
deze.

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.
Eenmaal aangemeld ontvangt u via mail een login en wachtwoord. Indien dit niet
het geval is of u problemen ondervindt, kan u een mail sturen naar: ict@sgdm.be

WIJZIGINGEN SCHOOLPOORT
Als alles goed gaat, kan onze grijze poort na de herfstvakantie opnieuw in gebruik genomen
worden. Langs deze weg geven we graag de nieuwe regeling door die ingaat op 8 november.

Vanaf maandag 8 november 2021 tot ….
Maandag

Dinsdag

IN & UIT
7.00u -8.30u
Aanbellen dubbele
blauwe poort
Molenstraat 27 én
enkele grijze poort Sint
Martensplein 2A

IN & UIT
8.30u- 15.15u
Aanbellen en
binnenkomen via
dubbele blauwe poort
Molenstraat 27 of
enkele grijze poort
Sint Marensplein 2A.
Aanmelden op
secretariaat.

Donderdag
Vrijdag
Woensdag

8.30u – 12.05u

IN & UIT
15.20u-15.35u
Huidige regeling
blijft ongewijzigd.
Ouders komen
binnen via kleine
grijze poort,
uitstroom via
dubbele grijze
poort.Op dit
moment blijft de
blauwe poort
gesloten.
12.05u – 12.20u

UIT
15.35u-18.00u
Aanbellen en
binnenkomen via
dubbele blauwe
poort Molenstraat
27 of enkele grijze
poort Sint
Martensplein 2A.

12.20u – 18.00u

Ouderraad DvM Basisschool
Onze ouderraad hoopt het komende schooljaar de draad opnieuw op te pikken en heeft
alvast heel wat op de planning staan:
- Pannenkoekenactie – December 2021/Januari 2022
- Quiz – Zaterdag 26 maart 2022
- Ondersteuning bij eerste communie, schoolfeest, afscheid 6de leerjaar,…
Je leest het, het belooft een actief jaar te worden met heel wat leuke, ontspannende
activiteiten.
Voel je je geroepen om ook deel uit te maken van deze fantastische ploeg, neem dan gerust
contact op met de leden van de ouderraad via ouderraad@dvmbasis.be .
Vergaderdata ouderraad schooljaar 2021-2022:
Donderdag

9 december 2021

20.00u: Aula nieuwbouw Sint Martensplein 2A

Dinsdag

18 januari 2022

20.00u: Aula nieuwbouw Sint Martensplein 2A

Maandag

14 maart 2022

20.00u: Aula nieuwbouw Sint Martensplein 2A

Zaterdag
Donderdag

26 maart 2022
21 april 2022

QUIZ DvM Ouderraad Aula nieuwbouw
20.00u: Aula nieuwbouw Sint Martensplein 2A

Maandag

30 mei 2022

20.00u: Aula nieuwbouw Sint Martensplein 2A

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

DVM BASISSCHOOL leest…
Boek in de kijker
Elke maand zetten we een boek in de kijker. Een tip voor een fijn verjaardagscadeau of
gewoon een aanrader om te ontlenen in de bib. Deze maand zetten we recente kinderboeken
in de kijker!
Nelly en de eksterbende, Anouk Kool (9+)
Een verhaal over een harde les, terwijl dagdromen
werkelijkheid worden. En wie weet, misschien kunnen
dieren wel veel meer dan wij denken. Voor lezers vanaf 9
jaar. De tienjarige Nelly is een allesbepalende pestkop,
al heeft ze dat zelf nooit zo bekeken. Nelly’s klasgenoten
zijn het zat en keren haar de rug toe. Dan ontdekt Nelly
een groot geheim: alle dieren kúnnen praten, maar in
een ver verleden hebben ze besloten voorgoed te
zwijgen tegen de mens. Nelly beleeft fantastische
avonturen met ekster Marcus, een leeuw in de
dierentuin en huiskat Blav. Maar ze mist haar beste
vriendin nog steeds verschrikkelijk.

Kom mee Kees, Loes Riphagen (3+)
Kikker Kees en papa zijn op weg naar een
kwaakconcert. Ze moeten wel doorlopen, anders
komen ze te laat. Maar de weg ernaartoe is zo mooi!
Kees ziet bijvoorbeeld een regenboog en een tak die
op een krokodil lijkt. Maar Papa heeft haast en Kees
is zo snel afgeleid… Dan ontdekt papa dat het juist
heel leuk is om te letten op de mooie dingen om hen
heen. ‘Kom mee, Kees’ is echt een lust voor het oog.
Elke grote plaat zit vol kleine grapjes waar lezertjes
naar op zoek kunnen gaan. Alle mooie details zorgen
voor eindeloos kijkplezier, net als bij ‘Coco kan het!’.
‘Kom mee, Kees’ is het ideale volgende prentenboek
voor iedereen die verliefd is geworden op de stijl van
Loes Riphagen.

Nieuws uit de bib!

Kwartiermakers
Dat lezen ontzettend belangrijk is, weten we intussen maar al te
goed. Niet alleen op school willen we onze leerlingen stimuleren om
meer te lezen, ook thuis kan je met jouw zoon of dochter inzetten op
extra lezen. De leeskalender van november kan hierbij een hulp en
stimulans zijn. Lezen jullie ook dagelijks een kwartier? TOP!

Deze rubriek wordt medemogelijk gemaakt door Utopia in het kader van het project
‘BoekenTroef!’.

SCHOOLRAAD
VERGADERINGEN SCHOOLRAAD
Ma
Ma
Ma

13/12/2021
21/03/2022
20/06/2022

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

FAMILIENIEUWS
Huwelijk
Jolien Peerlinck, dochter van juf Lut De Ridder (zorgleerkracht LS) stapte op 23 oktober in het
huwelijksbootje met Nick De Meyst.

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

WARME MAALTIJDEN NOVEMBER
Een nieuw schooljaar betekent nu ook een nieuwe traiteur. Onze school stapt over naar
Benjamin Food. Een weloverwogen keuze die we maken met enkele veranderingen:
- In het menu staat per maand aangegeven op welke dagen er gebruik wordt gemaakt van
varkensvlees. Dit wordt aangegeven met een letter ‘v’.
- Soepen worden altijd gemaakt met groentebouillon en nooit met vleesbouillon.
- Leerlingen die een warme maaltijd nemen, krijgen er dit schooljaar ook een dessert bij. De
prijs van de warme maaltijden blijft ongewijzigd.
Warme maaltijden worden elke ochtend voor 9.00u doorgegeven aan de traiteur. Leerlingen
die afwezig zijn en te laat de school op de hoogte brengen, zullen de warme maaltijd
aangerekend krijgen via de schoolrekening. Tijdig verwittigen en melden is dus de boodschap.
Na het eerste schooljaar wordt de werking en de kwaliteit geëvalueerd.

MAANDMENU NOVEMBER 2021
Datum

soep

Hoofdschotel

8/11/2021

bloemkoolsoep

kippenburger - appelmangocompote - nat aardappelen

9/11/2021

tomatensoep

cordon bleu - bloemkool in kaasaus - puree
GEEN SCHOOL! Sint Maarten - Wapenstilstand

11/11/2021
12/11/2021

kervelsoep

Lasange "bolognaise"

15/11/2021

pompoensoep

nuggets - spinazie - aardappelen

16/11/2021

courgettesoep

kippenreepjes currysausje - groentenrijst

18/11/2021

wortelsoep

balletjes in tomatensaus - boontjes - aardappelen

19/11/2021

kippensoep

visrolletjes" duglere" - wortelpuree

22/11/2021

vergeten groentesoep

slavinken - rode kool - geb. aardappelen

23/11/2021

groentesoep

visfantasie - prei in de room - puree

25/11/2021 tomatensoep m. lettertjes

kipfilet - erwtjes en worteltjes - nat aardappelen

26/11/2021

preiveloute

macaroni ham kaas

29/11/2021

knolseldersoep

worst - appelcompote - nat aardappelen

30/11/2021

spinaziesoep

curryballetjes - ananas - natuur rijst

NIEUWS VAN EXTERNEN

