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Voorwoord
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Je zou het haast niet meer durven zeggen, maar CORONA heeft andermaal de ganse
maatschappij in haar greep. Op dit moment zijn we verwoed bezig om onze school overeind te
houden maar botsen we op onze limieten. Eén klas uit de lagere school werd noodgedwongen
in quarantaine geplaatst en verschillende collega’s zijn om diverse redenen buiten strijd. De
personeelsleden die onze school fysiek of online overeind houden, geven elke dag opnieuw het
beste van zichzelf en doen veel meer dan hun al ruim gevulde opdracht. Ik kan dan ook mijn
dankbaarheid voor hun engagement, flexibiliteit en enthousiasme niet genoeg uitspreken.
Het was, is en wordt dus opnieuw een moeilijke periode waar we met z’n allen samen door
moeten. We roepen dan ook via deze weg op om de kinderen van de lagere school
consequent te voorzien van mondmaskers. Vanuit de school hebben we een ruime voorraad
aangekocht maar deze is nagenoeg volledig opgebruikt. Onze maatregelen moeten helpen om
de school open te houden. Een mondmasker dragen in de lagere school is hier een belangrijke

schakel in. Check dus elke ochtend of jouw zoon of dochter een mondmasker in de jaszak of
boekentas heeft zitten. Je beschermt hiermee jezelf en de andere. Toch vergeten? Dan kan er
nog altijd een mondmasker op het secretariaat bekomen, maar zullen we opnieuw een
vergoeding vragen (€0,5 /mondmasker). We rekenen hierin uiteraard op ieders
verantwoordelijkheidszin.
Wat de komende weken zullen brengen, weten we niet. Klasoverschrijdende activiteiten zijn
alvast geannuleerd. De middagregeling werd aangepast en ook in de avondopvang trachten
we kleuters en leerlingen van de lagere school maximaal gescheiden te houden. Het spreekt
voor zich dat we de aanwezigheid van leerlingen buiten de schooluren graag zo beperkt
mogelijk zien. Maar we blijven wel de opvang faciliteren zolang het kan.
En toch… toch zien we ook mooie en leuke dingen gebeuren. In het eerste leerjaar wordt er
intussen volop gerekend, gelezen en geschreven. Een wonderlijke vooruitgang die ons jaar na
jaar opnieuw verbaast. Maar ook in onze kleuterklassen zaten de kleuters en hun juffen niet
stil: kaartjes voor oma’s en opa’s (1KK), knutselen en dramatiseren rond het thema ‘Sint’ (2KK)
leuke activiteiten rond het thema ‘De Grufalo’ (3KK). Het is maar een greep uit het rijke aanbod
van de voorbije maand. Ook in de klassen van de lagere school zagen we dat er goed gewerkt
werd niet alleen in maar ook buiten de school: theatervoorstellingen, bezoekjes aan Utopia,…
De blije snoetjes lieten zien dat leren en plezier maken gerust samen kunnen gaan. Tijdens het
bezoek van de Sint in de klassen konden we naast de creatieve attributen die de kinderen
maakten ook heel wat leuke liedjes en dansjes bewonderen… . Juf Mieke van L4A had zelfs een
heel mooi en origineel Sint Maartenliedje geleerd.
Kortom, we nemen ons schoolleven elke dag met plezier in handen en zijn intussen gestart
met het aftellen naar Kerstmis. Elke week steken we een nieuwe kaars aan rond de
adventskrans en kijken we hoopvol uit naar de komst van het kerstekind.
We hopen dat iedereen met ons hoopvol kan uitkijken naar de komst van het Licht. Zodat we
met z’n allen samen, in grote of kleinere groep, kunnen genieten van de gezelligheid van
Kerstmis en de uitbundigheid van het nieuwe jaar.
Een fijne decembermaand toegewenst en aansluitend een deugddoende kerstpauze!

Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning december 2021
De kalender voor de komende maand wordt doorgegeven zoals voorzien. Wijzigingen zijn
evenwel niet uitgesloten. Gelieve hier rekening mee te houden.
DATUM
Woensdag 1
Donderdag 2
Vrijdag
3

dec
dec
dec

Zaterdag
Zondag
Maandag

4
5
6

dec
dec
dec

Dinsdag

7

dec

Woensdag 8
Donderdag 9

dec
dec

Vrijdag

10

dec

Zaterdag
Zondag
Maandag

11
12
13

dec
dec
dec

Dinsdag
14
Woensdag 15

dec
dec

Donderdag 16

dec

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

17
18
19
20

dec
dec
dec
dec

WAT?

WIE?

Theater ‘Fee’ – uitgesteld naar een latere
datum wegens corona

1KA/1KB

19.30u- Raad van Bestuur – DvM
Basisschool en Humaniora – online

Meneer
Jeroen

LOKALE VERLOF DAG – GEEN school en GEEN opvang!
9.00-16.00u – PROFS3+ - geannuleerd wegens Meneer Jeroen
corona
20.00u: Ouderraad – online
Juf Katrien, juf Mieke VN,
meneer Jeroen en leden
van de OR
8.30-15.15u: KIVADAG!
In alle klassen van de
lagere school worden
vandaag KIVA-lessen
gegeven.

13.00-15.00u: Kennismakingsactiviteit – DvM
Humaniora
16.00-18.00u: Personeelsvergadering DvM
Basisschool – online
20.00u: Schoolraad - online

L6

9.00-12.00u: College van directeurs – SG
KABORA – online
8.30-15.15u: Schaatsen lagere school (onder
voorberhoud)
ICT-tweedaagse
ICT-tweedaagse

Meneer Jeroen

13.45u: Adventsviering Sint Martinuskerk
(onder voorbehoud)
15.35-17.00u: Kernteam ouderparticipatie
(online)
16.30u: Overlegcomité SG KABORA - online

BS

BS
Juf Liesbet, meester Bart,
meneer Jeroen, juf
Katrien, leden SR

LS
Meester Ignace
Meester Ignace

Leden kernteam OP.
Juf Katrien

Dinsdag

21

dec

Woensdag 22
Donderdag 23

dec
dec

Vrijdag

dec

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

24

25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
9
7
8
9
10

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan

GEEN OUDERCONTACTEN zoals eerder
aangekondigd
18.00u: Online infomoment voor nieuwe
ouders van leerlingen die starten na de
kerstvakantie

BS

NM: Kerstverhaal van de derde kleuterklas
en het eerste leerjaar kan niet
georganiseerd worden omwille van corona
Perioderapport 2
Einde schooldag om 12.05u – afhalen
leerlingen tot 12.20u - Geen opvang meer in
de namiddag.
KERSTMIS

3KK – L1

Meneer Jeroen en ouders
die na de kerstvakantie
nieuw zijn op onze school.

Namiddag
GEEN SCHOOL

Kerstvakantie – 27 december tot en met 7 januari!

NIEUWJAARSDAG

We wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar!

INSTAPMOMENT PEUTERS

12.35u: Leerlingenparlement – Aula
nieuwbouw

Juf Naïma verwelkomt de
nieuwe peuters in haar
klasje: 1KC!
Vertegenwoordigers, juf
Lien, juf Candice en
meneer Jeroen

Onze spaaractie

‘HELM OP? FLUO TOP! Wij zien je graag!
Intussen wordt er volop gespaard door heel wat leerlingen. TOP!
Gezien worden in deze donkere dagen is de boodschap.
Fluo hesje, fluo rugzakbeschermer, opvallende kledij… het zijn maar
enkele kleine ingrepen die het voor iedereen veiliger maken.

Doe jij ook mee om gezien te worden want…
WIJ ZIEN JE GRAAG!

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

DvM Basisschool spaart voor het goede doel!
Beste ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten,

Onze spaaractie voor het goede doel mocht rekenen op heel wat
sympathie. Er werden 365 zakjes met koekjes verkocht!
Met veel plezier kunnen we dan ook het ingezamelde bedrag van
€1.230,00 verdelen over onze twee goede doelen:

Een welgemeende dankjewel aan alle mensen die deze goede doelen gesteund hebben!

VIVA LA PASTA! – Dankjewel voor jullie steun!
Ons afhaalfestijn en jullie massale steun leverde in totaal

€3730 op!
We hopen dat het gesmaakt heeft en dat we bij de volgende editie
opnieuw op jullie steun mogen rekenen!

3730 maal DANKJEWEL!!!!

CORONAMAATREGELEN

We zetten graag de geldende maatregelen en de recente wijzigingen op een rijtje. Deze blijven
van kracht zolang er geen versoepelingen of verstrengingen komen.
- Alle communicatie verloopt via de schoolapp. Installatie van de app en koppeling aan de
klas van jouw kind is dus zeker een must. Nog niet gelukt? Maak een afspraak op de school
om je hierin te ondersteunen.
- Er geldt een algemene mondmaskerplicht voor alle externen ouder dan 10 jaar die onze
schoolterreinen betreden. We rekenen op ieders begrip bij het weigeren van personen die
zich niet aan deze maatregel houden.
- Alle leerlingen van de lagere school dragen verplicht een mondmasker.
Controleer ’s ochtends voor je thuis vertrekt of je een mondmasker mee hebt. Een reserve
exemplaar in de boekentas is zeker geen overbodige luxe.
- Iedereen die de school binnenkomt ontsmet de handen aan de daartoe voorziene
toestellen.
- Middageten wordt maximaal in klasbubbels georganiseerd. Leerlingen van de lagere school
die boterhammen eten, doen dit voortaan in de eigen klas. Enkel leerlingen die warme
maaltijden eten doen dit nog in de eetzaal. Zij worden maximaal uit elkaar geplaatst. De
kleuters eten per klasbubbel in de eetzaal. Ook hier worden de klasbubbels maximaal uit
elkaar gezet.
- Klasquarantaine: Van zodra er drie officiële besmettingen zijn in één klasgroep binnen de 7
dagen, wordt automatisch de noodremprocedure opgestart. Dit wil zeggen dat de ganse klas
voor 7 dagen in quarantaine moet. In de lagere school proberen we in deze gevallen online les
te organiseren afhankelijk van de beschikbaarheid van klasleerkrachten of andere
leerkrachten.
- Melding positieve testen of hoog risico contacten: Om de situatie in elke klas goed te
kunnen opvolgen vragen we om alle testresultaten ook aan de school te melden op het
mailadres info@dvmbasis.be. Graag vragen we om te vermelden over welke leerling het gaat,
om welke test (zelftest, PCR, sneltest) en de datum mee te geven waarop het resultaat bekend
is.

- Externen/ouders op school: In principe zijn externen of ouders binnen de schoolgebouwen
niet toegelaten. Omwille van ondersteuning van leerlingen wordt dit wel toegelaten. Ook
noodzakelijke oudergesprekken kunnen nog toegestaan worden.
Ouders die de schoolgebouwen wensen te betreden, vragen we vooraf telefonisch (053 21
29 88) contact op te nemen met het schoolsecretariaat om een afspraak te maken. Door
afwezigheden is er niet altijd iemand beschikbaar. We hopen hierin te mogen rekenen op
ieders begrip. Dankjewel!

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

INSCHRIJVINGEN voor het lopende schooljaar
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.

DVM BASISSCHOOL IN ACTIE
Sint Maarten – 10 november 2021
Eén keer om het jaar zetten we allemaal ons schoentje klaar… .
Wat waren we goed gezind door het bezoekje van de goede Sint.
De Sint werd vergezeld door twee pieten, wij laten jullie hier
graag even meegenieten….

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

LEERLINGENPARLEMENT
Begin oktober kwam je her en der in de schoolgebouwen pamfletten tegen van leerlingen die
zich enthousiast kandidaat stelden voor het leerlingenparlement.
Intussen kwamen we al twee keer samen met het leerlingenparlement. Een eerste keer om
kennis te maken en uitleg te krijgen bij de werking van het leerlingenparlement. Een tweede
keer om de verzamelde voorstellen voor te leggen aan meneer Jeroen en het voltallige
parlement.
De vertegenwoordigers kregen ook meteen een opdracht mee voor de volgende bijeenkomst.
Meneer Jeroen vroeg om vanuit het leerlingenparlement na te denken over de invulling en
organisatie van de speelkoffers. Met het ingezamelde ‘pastageld’ willen we hier alvast dit
schooljaar werk van maken.
Een taak die de parlementsleden met veel enthousiasme opnemen.

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: online vergadering

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

Gebruik onderstaande tabel als geheugensteun voor jezelf.
Vraag aan familie, vrienden, buren, of ze één of meer pakjes willen kopen. Vul de naam in van
diegene die een pakje heeft gekocht en reken uit hoeveel ze moeten betalen.
Aan de hand van deze lijst, weet jij nog aan wie je op 13/01/2022 je verkochte pakjes moet
bezorgen!
Ik heb pannenkoeken verkocht aan…

aantal pakjes

x €5,00

Totaal te betalen (€)

x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
x €5,00
+
Totaal aantal verkochte pakjes:

+
Totaal bedrag: €

Vul onderstaand briefje in met je naam en klas, het totaal aantal pakjes (eerste vette kader
hierboven), en het bedrag dat er moet betaald worden (tweede vette kader hierboven).
Knip dit briefje uit en steek dit met het gepaste bedrag in een gesloten envelop. Schrijf
vooraan op je envelop ‘pannenkoekenactie’ en geef deze dan aan je juf of meester voor
17/12/2021.
De pannenkoeken komen op 13/01/2022 uw richting uit!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Klas: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Totaal aantal pakjes te bestellen: …………………………………………………………………………..……………………………….
Totaal bedrag: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….

DVM BASISSCHOOL leest…
Boek in de kijker wordt deze maand ‘Voorleesverhalen in het vizier…’
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 de actie van de VRT in
de kijker. Geen boeken om te ontlenen of te kopen, wel een bib aan voorleesverhalen die je
gewoonweg thuis kan bekijken. Zo kan het ook bij jou thuis een gans jaar voorleesweek zijn!
De Voorleesclub
VRT BoekenmaandDe voorleesclubéén-29 november 2021
De voorleesclub op VRT NU
Sinds begin november zijn er op VRT NU geweldige voorleesfilmpjesopen in nieuw venster te
zien, met bekende voorlezers en prachtige animaties.
November was Boekenmaand bij de VRT. In allerlei programma's maken massa's boeken en
auteurs het mooie herfstweer en worden boekentips uitgewisseld, goed voor uren leesplezier.
Nieuw was 'De voorleesclub' op Eén en VRT NU waarin Bekende Vlamingen voorlezen uit
kinder-en prentenboeken.
De voorleesclub brengt kinderboeken tot leven in je huiskamer. Elke dag leest een bekende
mama, opa, toffe nonkel of suikertante een prentenboek voor. Tijdens het lezen kom je als
kijker én lezer in het universum van het boek terecht, want de tekeningen lijken letterlijk
rondom hen tot leven te komen. Elke dag is er een nieuwe voorlezer, een nieuw verhaal en
prachtige tekeningen. Een audiovisueel tussendoortje om letterlijk bij weg te dromen. Onder
meer presentatrice Linde Merckpoel, acteurs Dominique Van Malder, Joris Hessels, Geert
Hunaerts, Vic De Wachter en Gilda De Bal, Belgian Cat Ann Wauters, illustrator en
auteur Leo Timmers, VRT-journalist Fatma Taspinar, oud-collega Martine Tanghe,
muzikant Lennert Coorevits, tatoeëerder Tijs Vanneste en ‘Showbizz’ Bart Verbeeck lazen
voor. Bekijk de volledige reeks, goed voor enkele uren voorleesplezier, op VRT NU.open in
nieuw venster
Ontdek hier alle boeken waaruit wordt voorgelezen in De voorleesclub!
Lid worden van De voorleesclub
Voorlezen wakkert leesplezier aan en verbindt, over de generaties heen. Om gans Vlaanderen
te besmetten met de leesmicrobe startte de VRT midden november, in aanloop naar de
Voorleesweek, een campagne om iedereen aan het (voor)lezen te krijgen door lid te worden
van De voorleesclubopen in nieuw venster.
Daarvoor moest je gewoon zelf voorlezen, er een filmpje van maken en het opladen via
de website van Eén. De leukste inzendingen wonnen een bezoek van een bekende
voorlezer en hun video kreeg een plekje op VRT NU. Zo legde de VRT een
heuse voorleesbibliotheek aan op VRT NU, hét digitale platform met het aanbod van de
publieke omroep. Ook bekend Vlaanderen deed mee aan de campagne.

Nieuws uit de bib!
Leen gratis e-boeken bij de bib via het
platform cloudLibrary! Je kan max. 2 eboeken tegelijk lenen en die 6 weken lang
lezen op je eigen toestel. Loopt de
uitleentermijn af dan verdwijnen de eboeken vanzelf van je toestel. Je kan ook 2
e-boeken reserveren die je graag nog wil
lezen. Je kan deze lezen op tablet,
smartphone, computer alsook ze
overzetten op de meeste e-readers. Om
gebruik te maken van de e-boeken moet je
lid zijn van de bib en heb je een Mijn
Bibliotheek-profiel nodig.
Interesse in de e-boeken? Zo werkt het:
o

Voor e-reader:
o

o
o
o

o

éénmalig een Adobe ID aan en installeer je Adobe digital Editions op je
computer.
Surf naar de cloudLibrary website en meld aan met je Mijn Bibliotheek-profiel.
Leen het boek uit dat je wenst te lezen. Klik op “download voor offline lezen”. Het boek
wordt nu automatisch geopend in Adobe Digital Editions.
Sluit je e-reader aan op je computer met een usb-kabel. Je ziet je toestel verschijnen in
Adobe Digital Editions. Sleep het boek naar je e-reader. Wanneer je je e-reader
ontkoppelt, verschijnt het boek in je bibliotheek.

Op de smartphone/tablet:
o
o
o
o

o

Om e-boeken op je e-reader te plaatsen, heb je een computer nodig. Vooraf maak je

Download de cloudLibrary app via de Apple App Store of Google Play Store.
Bij de eerste opstart van de app kies je voor België/E-boeken Vlaanderen en Brussel/de
Bib.
Meld aan met je Mijn Bibliotheek-profiel.
Kies de boeken die je wenst uit het aanbod.

Op de computer:
o
o
o

Surf naar de cloudLibrary website.
Meld aan met je Mijn Bibliotheek-profiel.
Kies de boeken die je wenst uit het aanbod.

Heb je nog geen Mijn Bibliotheek-profiel? Registreer je dan snel
via mijn.bibliotheek.be/registreren.
Vragen of problemen? Heel uitgebreide handleidingen kan je vinden op de cataloogwebsite.
Nog vragen? We helpen je graag verder! Kom gerust langs in de bib en breng je eigen
toestel mee. Om e-boeken op je e-reader te zetten, kan je gebruik maken van de
publiekscomputers in Utopia.
Veel leesplezier!

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 december 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 – Digitale vergadering
20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool/online

FAMILIENIEUWS
Geboorte
Harmony Maïscha, zusje van Alicia Lindambi Lemba Kasa (1KB), geboren op 28 oktober 2021
Lina Yachaoui El Ali, zus van Mayssae (L6.1) Narjis (L3A) en Haytam (3KB) , geboren op 1
november 2021

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

WARME MAALTIJDEN DECEMBER
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.

Op het menu voor de maand december:
Opgelet: 24 december eindigt de school om 12.05u – Geen warme maaltijden meer!

Datum

X

2/12/2021

Hoofdschotel

preisoep

Donutburger - spinazie in de room- puree

wortelsoep

Grillstammetje - witte kool - aardappelen

knolseldersoep

Pasta bolognaise - balletjes - brunoise groentjes

kippenvelouté

Vleesbrood - spruiten - aardappelen

9/12/2021

tomatengroentensoep

vol au vent van kip - erwtjes - peterselie aardappelen

10/12/2021

aspergesoep

vis - gestoofde prei - puree

13/12/2021

boeregroentesoep

Kippenworst ajuinsaus - gestoofde boontjes - aardappelen

14/12/2021

kervelsoep

cordon bleu - bloemkool in kaassaus - puree

bloemkoolsoep

Varkenstoverij - gestoofde worteltjes - aardappelen

uienvelouté

gyros met groenten rijst

courgettesoep

Macaroni ham en kaas

21/12/2021

pompoensoep

kipkerstburger veenbessensaus - groentenkrans - aardappelen

23/12/2021

tomatensoep

Toscaanse feestballetjes - appelmoes - rostiaardappelen

3/12/2021

v

6/12/2021
7/12/2021

16/12/2021

v

v

17/12/2021
20/12/2021

v

NIEUWS VAN EXTERNEN

