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Beste ouders,
Beste leerlingen van DvM Basisschool,
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een deugddoende en stralende zomervakantie. De start
van het schooljaar komt inmiddels heel snel dichterbij. Hoog tijd dus om jullie op de hoogte te
brengen van de laatste nieuwtjes.
In de loop van de zomervakantie zijn er twee grote bouwwerken in onze school van start gegaan.
Hierdoor zullen we extra ruimte en klaslokalen bij krijgen. Een goeie zaak voor onze school.
Uiteraard zorgt dit voor heel wat aanpassingen in de organisatie.
Voor het komende schooljaar wordt de blauwe poort in de Molenstraat de hoofdingang van onze
basisschool. Hier zal opnieuw een elektronisch belsysteem geïnstalleerd worden zodat u ook
buiten de gewone openingstijden toegang zal hebben tot onze school.
We zetten alle afspraken graag op een rijtje:
- Van 07.00 tot 08.00u is de blauwe poort gesloten. Kinderen die naar de ochtendopvang komen,
bellen aan de blauwe schoolpoort (Molenstraat) aan en worden elektronisch binnengelaten.
Vergezellende ouders, broers of zussen kunnen nadien via dezelfde blauwe poort de school verlaten.
Denk er wel aan om deze poort goed te sluiten bij het verlaten van de school.
- Van 08.00u tot 08.30u is de blauwe poort (Molenstraat) geopend en staat hier een leerkracht. Alle
kinderen worden aan de schoolpoort afgeleverd. Enkel peuters mogen vanaf 08.15u vergezeld
worden door de ouders en afgeleverd worden in de luifel. De ouders verlaten vóór 08.30 opnieuw
via de blauwe poort (Molenstraat) de school. Buggy’s kunnen niet op school achtergelaten worden.
Dit omwille van evacuatieplanning.
- Tijdens de schooluren zal de blauwe poort gesloten zijn. Indien u te laat bent of de school omwille
van een afspraak wil betreden, kan u aanbellen. Na het binnenkomen in onze school vragen we
evenwel om u aan te melden op het secretariaat.
- Van 11.40u tot 11.50u zal de blauwe poort (Molenstraat) geopend worden en zullen de leerlingen
die ’s middags thuis eten hier kunnen afgehaald worden. Bent u door omstandigheden te laat, kan u
opnieuw aanbellen aan de blauwe poort en op deze manier uw zoon/dochter alsnog afhalen.
- Van 13.00u tot 13.15u zal de blauwe poort (Molenstraat) geopend worden en kunnen de leerlingen
terug de school binnen. Wie ’s middags thuis eet, kan dus niet voor 13.00u terug naar school
komen.
- Van 15.35u tot 15.50u zal de blauwe poort (Molenstraat) geopend worden en kan u zich naar de
speelplaats begeven om uw zoon/dochter op te wachten. Het verlaten van de school gebeurt via de
luifel van kleuterland naar de poort achteraan ‘De Werf’ (Onderwijsstraat). Op deze manier kunnen
we de in- en uitstroom van leerlingen op dit moment goed controleren.
Op woensdag geldt dezelfde regeling van 12.05u tot 12.20u.
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- Van 15.50u tot 18.00u dient men opnieuw aan de blauwe poort (Molenstraat) aan te bellen om
kinderen op te halen. Vanaf dan kan u de school ook opnieuw via de blauwe poort verlaten. Vergeet
niet te melden aan de opvangjuf/meester dat u uw kind meeneemt. Ook willen we vragen om de
poort steeds goed te sluiten.
Op woensdag geldt dezelfde regeling van 12.20u tot 16.00u.
- Fietsers kunnen ’s ochtends gebruik maken van de tijdelijke fietsenstalling in de Zwarte Zusterstraat
ter hoogte van huisnummer 17. Deze fietsenstalling is open van 08.00u tot 08.20u. Vandaar kan je
te voet naar de Molenstraat en kan je onder begeleiding ter hoogte van de blauwe poort oversteken.
Bij het verlaten van de school zullen alle fietsers onder begeleiding van een leerkracht naar de
fietsenstalling gebracht worden vanwaar ze huiswaarts kunnen keren.
- Gedurende het schooljaar 2018-2019 hebben we om organisatorische redenen beslist om de ‘Kiss &
Ride-zone’ aan het Sint Martensplein NIET te organiseren. Van zodra we terug de oude ingang
kunnen gebruiken, zullen we dit wellicht opnieuw opstarten.

We begrijpen dat deze veranderingen ongetwijfeld een impact zullen hebben op jullie eigen
organisatie. We willen evenwel begrip vragen voor deze uitzonderlijke omstandigheden. Door de
groei van onze school is het renoveren van onze gebouwen en het uitbreiden van onze infrastructuur
een echte noodzaak. Het wordt een schooljaar met heel wat uitdagingen maar we zijn ervan
overtuigd dat we op uw steun kunnen rekenen.
Schoolteam DvM Basisschool

Rechtzetting DvMagazine – Jaarlijks infonieuws
Beste ouders,
In de laatste editie van DvMagazine staan de namen van de leerkrachten van de lagere school niet
altijd op de juiste plaats. We geven u hierbij graag de juiste indeling mee voor het komende
schooljaar:
1A Juf Patricia Lossie
Meester Kevin Notaerts
1B Juf Tiffany Scrivens
Meester Kevin Notaerts
2A Juf Ruth Souffriau
Juf Katrien Van Boxstael
2B Juf Lissa Nevens
3A Meester Bart De Schrijver
Meester Kevin Notaerts
3B Meester Michiel Eylenbosch

4A

Juf Mieke Lievens

4B

Juf Candice Smekens

5A

Juf Jana Van Snick

5B Juf Lien Decancq
6.1 Juf Nicky Van den Haute
6.2 Juf Kimberly Van Vaerenbergh
Meester Kevin Notaerts

