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Voorwoord
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Hoewel het lijkt alsof 1 september nog maar net achter de rug is, zijn we al aanbeland in de
meimaand. Voor we het weten sluiten we onze schoolpoorten voor de zomervakantie…. . Het
schooljaar vliegt opnieuw voorbij met een razende vaart!
Onze zesdeklasser en derdeklassers hebben de aprilmaand afgesloten met geslaagde zee- en
kasteelklassen. De weergoden waren ons alvast goed gezind en ook het
activiteitenprogramma zorgde voor een geslaagde vier- of vijfdaagse. De begeleidende juffen
en meesters deden er alles aan om er voor iedereen een fijn verblijf van te maken. Dankjewel
aan alle begeleiders voor hun inzet en enthousiasme. Dankjewel aan de thuisgebleven
juffen en meesters om de extra toezichtbeurten op te vangen.
Op school zelf zijn de werken voor het nieuwe gebouw van DvM Humaniora volop in
uitvoering. Dit zorgt voor enige reorganisatie en uiteraard wat hinder. We hopen alvast dat we

op ieders flexibiliteit en begrip kunnen rekenen om deze uitdagende periode te overbruggen.
Aan het eind van de werken wacht ons alvast een nieuw sanitair blok op de speelplaats, een
vernieuwde kleuterluifel met bijhorende sanitair en aansluitend kunnen we wellicht ook de
heraanleg van de speelplaats aanpakken.
In de loop van de meimaand kunnen we alvast opnieuw een deel van de speelplaats innemen
zodat we wat extra bewegingsruimte krijgen.
Met het laatste deel van het schooljaar voor de boeg is meteen ook de laatste eindsprint
ingezet. Er wordt nog flink gewerkt en heel wat nieuwe leerstof wordt extra goed ingeoefend
om aan het einde van het schooljaar een mooi rapport te kunnen voorleggen. In de 4de en 6de
leerjaren worden er IDP-proeven afgenomen om zicht te hebben om onze leerprestaties ten
opzichte van de andere Vlaamse scholen. Vorig jaren scoorden we hier niet alleen boven het
gemiddelde van de referentiegroep maar scoorden we ook boven het algemeen Vlaams
gemiddelde. Een mooi resultaat dat we ook dit schooljaar graag willen herhalen.
Tussendoor zorgen we uiteraard ook voor de nodige ontspanning, cultuur en amusement.
Opera Caramba brengt voor de ganse basisschool een bewerking van de wereldberoemde
opera ‘De Toverfluit’ van Mozart. Benieuwd hoe onze leerlingen dit zullen smaken.
Vanuit ‘Klassemuziek’ wordt het derde instrument van dit schooljaar voorgesteld aan de
leerlingen van de lagere school: de doedelzak.
Voor de kleuterschool staat ook het grootouderfeest gepland op 10 mei. Alle kleuters en de
leerlingen van het eerste leerjaar genieten van een fijne show van Clown Rocky in
aanwezigheid van de grootouders. Hopelijk kunnen we rekenen op ieders enthousiasme.
Ook in het eerste leerjaar staat nog een feestelijke gebeurtenis op het programma: de eerste
communie!
Ook bij onze zesdeklassers zijn er enkelen die hun H. Vormsel ontvangen.
Aan al deze ‘feestvarkentjes’: een dikke proficiat!
Je leest het… er staat nog heel wat op het programma.
We kijken er alvast naar uit om ook van de komende meimaand een fantastische schoolmaand
te maken!
Vriendelijke groeten,
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning mei 2022
De kalender voor de komende maand wordt doorgegeven zoals voorzien. Wijzigingen zijn
evenwel niet uitgesloten. Gelieve hier rekening mee te houden.
DATUM
Zondag
1
Maandag
2

Dinsdag

Woensdag

3

WAT?
mei DAG VAN DE ARBEID
mei 10.30-12.05u IDP - Testafname
12.35u: Leerlingenparlement 5 verplaatst naar
maandag 9 mei 2022!
Infoavond eerste communie –op school
verzamelen – infoavond gaat door in de kapel
van de vroegere Karmel – Hoogstraat Aalst
mei

4

mei

Donderdag 5

mei

Vrijdag

mei

Zaterdag
Zondag
Maandag

6

7
8
9

mei
mei
mei

Medisch onderzoek
9.00u – Kerngroep ICT SG KABORA Nieuwerkerken
16.00u – Overleg investeringsprogramma
DvM Basisschool en Humaniora –
leraarszaal BS
9.00 – 12.00 Leergroep zorg - SVI Gijzegem
9.00u: ICT Werkgroep SG KABORA - Schotte
9.30-12.30u: Vorming close-reading
GD Klassemuziek - Doedelzak
9.00-10.30u: Werkgroep ICT SGDM
(directeur)
15.45u LOC
13.00u – Overleg Executieve functies –
project kleuterschool + aansluitend
collegiale consultatie
14.00u: Overleg veilige schoolomgeving

Stage SAI t.e.m. 20.05.22

10.00-15.30u: Nascholing ‘Anderstaligen en
curriculum’ PB KOV

WIE?
L4

Ouders eerste
communicanten (info
werd via de leerlingen
bezorgd)
L6.1
directeur
Directeur + bestuurders

Juf Hilde
directeur
Juf Jagna
LS

Juf Hilde, directeur, team
KS
Directeur + afgevaardigde
ouderraad

De Saedeleer Amber L2B –
Omar Elin 1KA – Van
Extergem Muka PK
Directeur, juf Hilde

12.35u: Leerlingenparlement 5

OC – oriëntering
Dinsdag

10

mei

9.30-16.30u – Close reading
13-15.30u Grootouderfeest – Clown Rocky

Woensdag 11

mei

Donderdag 12

mei

9.00 – 11.00u – Centrumraad LOP – Schotte
Aalst
8.30u-12.30u: Opfriscursus EHBO

L6 (info via
klasleerkrachten)
Juf Jana
KS+L1 (zie brief die reeds
werd meegegeven)
directeur
Meester Ignace

Vrijdag

13

mei

Zaterdag
Zondag

14
15

mei
mei

Maandag

16

mei

Dinsdag

17

Woensdag 18
Donderdag 19

mei

mei
mei

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20
21
22

mei
mei
mei

Maandag

23

mei

Dinsdag

24

mei

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

25
26
27
28
29
30

mei
mei
mei
mei
mei
mei

Dinsdag

31

mei

10.30-12.05u – Afname test IDP
13.00u: Bezoek NMEC ‘De HELIX’
KIVADAG LS
9.30u: CASS SG KABORA - Nieuwerkerken
NM Optreden Alkuone Schotte

L6
Beleid
LS
directeur
L3-4-5-6

H. Vormsel

Proficiat aan onze
vormelingen!
LS
KS/LS
3KK/L1

Afname LVS
FIETSWEEK
Verticaal overleg overgang kleuter- naar
lagere school
15.35u: Kernteam ouderparticipatie
9.00-12.00u – COLDI Kabora SJS Mere
Medisch onderzoek
Afsluiter Boekentroef - Utopia
19.30u RvB DvM
VM Nascholing ‘Leesvertraging’
10.00-13.00u: Algemene vergadering
onderwijsraad – Zaal Geuzen - Utopia
16-18u: PV BS
16.30u – OCSG – De Linde Nieuwerkerke

Leden kerntema
L6.2

Juf Tiffany en Juf Lien
Directeur
Team BS
Juf Katrien

Eerste communie 11u00 – Sint Martinuskerk
met aansluitend receptie op school voor de
aanwezigen.
8.30-12.05u IDP –afname
Afname AVI
Opera Caramba – De Toverfluit
9-12u Directievergadering PB KOV
15.35u Kernteam ouderparticipatie
8.30-12.05u IDP–afname
Wenmoment 6
RAPPORT 4
Kijk – en doenamiddag
NM – Theater ‘PICCOLO’– 13.45u – cc De Werf
LOKALE VERLOFDAG
O.H. Hemelvaart

Proficiat aan al onze
eerste communicanten!

Instap 7
13.30-15.30u: Overleg Zorgco/directeur
20.00u: Ouderraad – leraarszaal basisschool
8.30-12.00u: Intervisie werkgroep
ouderparticipatie
8.30 – 12.30: Symposium VLVO – Leiderschap
in beeld
9.30-12u:Netwerk ICT – Marialand – Gent

PK

L4
LS
BS
Leden kernteam
L4
PK
LS
L1
1KA/ 1KB/ PK?

Afgevaardigden WG
Ouderparticipatie
Directeur
Meester Ignace

13.45u: COLDI SGDM
18.45u RvB DvM – 19.30u – AV DvM

Directeur
Directeur

Kasteelklassen
Op dinsdag 26 april vertrokken de leerlingen van het 3de leerjaar voor de eerste keer in de
geschiedenis van DvM Basisschool op KASTEELKLASSEN naar ‘Het Land van Ny’ in Hotton.
Maandag werd alvast het startschot gegeven
voorafgaand aan de kasteelvierdaagse met een
heuse roofvogelshow op de speelplaats. De
valkeniers kwamen heel wat vertellen over
roofvogels. De oehoe, kerkuil, woestijnbuizerd en
gier waren alvast van de partij. De dappersten
konden zelfs één van de roofvogels op de hand
nemen. Aansluitend werden er op maandag nog
groepsactiviteiten georganiseerd om de
verbondenheid en samenwerking te bevorderen. Twee belangrijke elementen in het leven van
toekomstige ridders en jonkvrouwen.

Vanaf dinsdag werde de leerlingen 4 dagen ondergedompeld in het leven op een kasteelhoeve
en leerden ze niet alleen heel wat bij over ridders en jonkvrouwen maar kwamen ze ook in
contact met het boerderijleven en alles wat daarbij komt kijken.

Enkele bijzondere figuren doken op tijdens het verblijf… de heks ‘Nivea’, een aantal bijzondere
ridders en een heuse jonkvrouw.
Onze jonge ridders en jonkvrouwen slaagden er alvast in om alle proeven en opdrachten tot
een goed einde te brengen en werden dan ook na het kasteelfeest officieel geridderd.
Graag laten we jullie nog even meegenieten van deze avonturen… maar voor wie alles wil
weten en zien, organiseren we nog een filmavond waar (bijna) alle geheimen worden
prijsgegeven. (info volgt nog)

Zeeklassen
Ook onze zesdeklassers trokken er op uit. Met een buitenlandse start via Boulogne-sur-Mer en
Cap Blanc Nez trokken ze naar Sint Idesbald en maakten van ‘Het reigersnest’ hun uitvalsbasis.
Een goed gevuld programma met sport en ontspanning zorgden een voor mooie mix: de
Atlantikwall, de Ten Duinen Abdij, Nausicàa, … en nog zoveel meer.
Er werden heel wat herinnering verzameld waar iedereen nog lang van kan nagenieten…

Terugbetalingsdocument Ziekenfonds
Leerlingen die op meerdaagse uitstap gaan met de school kunnen meestal via het ziekenfonds
een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Vanuit de school ontvangt elke leerling na de betaling
van alle kosten een attest van deelname dat u kan gebruiken bij uw ziekenfonds. Voor de
leerlingen van het 3de leerjaar zal dit na de eindafrekening van april zijn. Voor de leerlingen van
de zeeklassen zal dit na de eindafrekening van mei zijn.
Vergeet dit document zeker niet te bezorgen aan uw ziekenfonds!

Leerlingenparlement
De vertegenwoordigers van het leerlingenparlement
verkopen (intussen naar jaarlijkse gewoonte)
snoepzakjes ten voordele van onze speelplaatswerking.
Intussen werden speelkoffers aangekocht evenals een
deel van het spelmateriaal. Met de opbrengst van deze
actie kunnen we nog wat extra materialen aankopen
zodat alle leerlingen tijdens de speeltijden gebruik
kunnen maken van nieuwe en leuke materialen.
De leerlingen kregen een brief mee om snoepzakjes te
bestellen.
Een snoepzakje kost 3 euro en bestaat uit een
mengeling van zoet en zuur snoepgoed. Voor elk wat
wils dus.
Bestellen kan tot 20 mei 2022.
Wie graag van buiten de school een bestelling plaatst kan dit via het mailadres van de school:
info@dvmbasis.be. Indien u dit door een leerling kan laten leveren vermeld je de naam bij de
bestelling.
Zoniet kan u deze zakjes op school afhalen vanaf 27 mei 2022 op het schoolsecretariaat.
Alvast een dikke dankjewel aan iedereen die een zakje koopt!

Inschrijvingen 2022-2023
Op dit moment kan iedereen inschrijven voor het volgende schooljaar. Opgelet: voor
sommige leerjaren is er momenteel geen plek meer. Het loont wel de moeite om je aan te
melden voor de wachtlijst. Meestal komen er wel nog een aantal plekjes vrij.

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.

CIT

Vanaf woensdag 6 april 2022 vind je in onze app ‘Crisis Information Translated’
(CIT) informatie voor Oekraïners in Vlaanderen. Help je de app mee te verspreiden?
Welke info vind je in CIT?
De informatie in de app komt uit de brochure ‘Welkom in Vlaanderen’. Je vindt er dus
essentiële informatie over onder meer verblijfsmogelijkheden, onderwijs en werk in
het Oekraïens, Nederlands, Engels, Frans en Russisch.
Ook de coronamaatregelen en info over de vaccinatiecampagne worden trouwens nog steeds
bijgewerkt in achttien talen.
Voor wie is de app een nuttig hulpmiddel?
Via de app kan je op een handige en laagdrempelige manier toegang krijgen tot belangrijke
informatie. Iedereen die een smartphone of tablet heeft, kan hem gratis downloaden.
De info richt zich in de eerste plaats tot vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook voor hulp- en
dienstverleners en gastgezinnen kan het een nuttig hulpmiddel zijn.
Hoe kan je de app promoten?
 Bezorg de link www.integratie-inburgering.be/cit aan je contacten.
 We ontwierpen een flyer voor lokale besturen, organisaties, en andere
geïnteresseerden.
 Deel ons bericht op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter.
Meer weten?
Stuur een mail naar communicatie@integratie-inburgering.be.
Deel ons bericht op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter.

Schoolraad
VERGADERINGEN SCHOOLRAAD
Ma

20/06/2022

20.00u – Leraarszaal basisschool/online

Ouderraad DvM Basisschool
Onze ouderraad hoopt het komende schooljaar de draad opnieuw op te pikken en heeft
alvast heel wat op de planning staan:
- Quiz – Uitgesteld naar 08 oktober 2022
- Ondersteuning bij eerste communie, schoolfeest, afscheid 6de leerjaar,…
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:
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 VOOR OUDERS OF JONGVOLWASSENEN
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 het boek: “De drie zussen van
Auschwitz – Harper Collins” in de kijker.
Het nieuwe hartverscheurende boek van de schrijver van De
tatoeëerder van Auschwitz.

Toen ze klein waren, beloofden de Joodse zusjes Cibi, Magda en
Livi hun vader: wij blijven samen, wat er ook gebeurt. Als Livi op
haar vijftiende op transport wordt gesteld, zorgt die belofte voor
een dramatische wending. Cibi volgt haar naar het
concentratiekamp, Magda duikt onder. Door een wrede speling van het lot worden de zussen
herenigd op de gruwelijkste plek op aarde: Auschwitz- Birkenau. Daar doen ze een nieuwe
belofte: wij blijven leven, wat er ook gebeurt. De wil om samen te blijven geeft de zussen
moed, ook als ze op dodenmars dwars door Europa worden gestuurd en proberen te
ontsnappen.
Dit op waarheid gebaseerde verhaal breekt je hart, maar sterkt het ook. De moed van deze drie
zussen is ongeëvenaard, evenals de vertelkunst van bestsellerauteur Heather Morris.

Nieuws uit de bib! Boekentips van de leesjury
Graag geven we in deze rubriek de boeken mee die dit jaar gelezen worden door de jeugdjury.
Om je wegwijs te maken geven we telkens de leeftijdscategorie mee waarvoor dit boek
bedoeld is.

Al benieuwd naar de andere titels van de jeugdjury?
Neem dan zeker een kijkje op: https://www.deleesjury.be/

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

Familienieuws
Overlijden
Dhr. Theo Van Lierde, grootvader van Sean Van der Kelen (L3A), overleden op 14 april 2022.
Dhr. Emiel De Schrijver, vader van Bart De Schrijver (titularis L3A), grootvader van Arthur
(L5B) en Lukas (oud-leerling) en schoonvader van Christel Bombeeck (voorzitter Ouderraad
DvM Basisschool), overleden op 29 april 2022.

Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

Warme maaltijden mei

Datum

X

2-5-2022

Hoofdschotel
knolseldersoep

gevogeltetournedos - groentenrijst

broccolisoep

gebraad - groentenkrans in botersaus - peterselie aardappelen

5-5-2022

pompoensoep

kipfilet currysaus - erwtjes - aardappelen

6-5-2022

provencaalse
roomsoep

visserspotje - lentepuree

9-5-2022

erwtensoep

nuggets - appelmoes - aardappelen

florentijnse roomsoep

spaghetti bolognaise

12-5-2022

uienvelouté

vol-au-vent - geraspte worteltjes - rosti

13-5-2022

aspergesoep

donut - bloemkool in kaassaus - aardappelen

seldersoep

slavinken ajuinsaus - erwten en worteltjes - aardappelen

17-5-2022

lentegroentesoep

viskrokantje - preipuree

19-5-2022

kervelsoep

fantasieballetjes - fruit - gebakken aardappelen

20-5-2022

tomatensoep

zoet zure kip - groentenrijst

23-5-2022

bloemkoolsoep

cordon blue - spinazie - aardappelen

wortelsoep

macaroni met ham en kaassaus

courgettesoep

balletjes in tomatensaus - boontjes - aardappelen

preivelouté

witte pens - appelmoes - puree

3-5-2022

10-5-2022

16-5-2022

24-5-2022

v

v

v

v

26-5-2022
27-5-2022
30-5-2022
31-5-2022

v

,

Nieuws van externen

