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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
De twee eerste schoolmaanden van het schooljaar zitten erop. De leerlingen van de
lagere school kregen hun eerste perioderapport mee naar huis. Een vernieuwde
versie bovendien! Het was alvast heel fijn om de rapportcommentaren van de
juffen en meester na te lezen. Voor sommigen was dit een bekroning op het
geleverde werk, voor anderen was het dan weer een moment om eens te bekijken
hoe het bij de volgende rapportperiode nog beter kan. We zijn er alvast van
overtuigd dat iedereen kan groeien.
In de klassen werd de laatste weken ook creatief gewerkt rond ons jaarthema. Het
was dan ook een heel fijn moment om de vakantie te kunnen inzetten met een
speelplaats vol ‘Boeboeks’. Van groot tot klein, van jong tot oud,… iedereen had zijn
of haar best gedaan om er iets prachtigs van te maken.

De eerste opdracht van Piepel en Soeza
‘DvM Basisschool is pas fijn als ik ook een

Boeboek kan zijn!’
is alvast geslaagd. Een dikke pluim voor alle leerlingen maar ook voor onze juffen en
meesters die kun creativiteit de vrije loop lieten. SUPER!
In de luifel van kleuterland zullen de komende week ook wat aanpassingen
gebeuren zodat juf Kim en juf Lynn na de vakantie van start kunnen gaan met een
volwaardige kleuterklas: 1KC! De ouders van de eerste kleuterklassen krijgen
hierrond nog info via GIMME.
Nu de novembermaand van start gaat, merken we ook dat de herfst toch in het
land is. De eerste novemberdagen staan bovendien in het teken van Allerheiligen
en Allerzielen. Een moment om even stil te staan bij wie we verloren hebben. Om
dankbaar terug te denken aan wat ze voor ons hebben betekend. We wensen
iedereen dan ook een troostend woord, een begrijpende blik of een hartelijke
schouderklop toe.
Naast een moment van herinnering, betekent de novembermaand uiteraard ook
uitkijken naar de komst van… DE SINT!
Wij kijken er alvast naar uit en hopen dat de Sint ook dit jaar weer langskomt op
DvM Basisschool. Zet je schoentje en je verlanglijstje alvast klaar!

Jeroen Van Der Heyden
Directeur DvM Basisschool

Maandplanning november 2018
MAANDTHEMA :

We maken veel lol in ons eigen Boeboekshol !

DATUM
Maandag 29 okt. t/m
2 nov.
donderdag 1 nov.
vrijdag 2 nov.
zaterdag 3 nov.
zondag 4 nov.
maandag 5 nov.
dinsdag 6 nov.
woensdag 7 nov.
donderdag 8 nov.
vrijdag 9 nov.
zaterdag 10 nov.
zondag 11 nov.
maandag 12 nov.
dinsdag 13 nov.
woensdag 14 nov.
donderdag 15 nov.
vrijdag 16 nov.
zaterdag 17 nov.
zondag 18 nov.
maandag 19 nov.
dinsdag 20 nov.

ACTIVITEIT
Herfstvakantie
Allerheiligen
Allerzielen

Instap kleuters 1KK - uitstap 2de leerjaar: Allemaal letters
12.15u Repetitie schoolkoor

Technologie-Olympiade 6de leerjaar
Sint – Maartenfeest op school
Wapenstilstand/Sint Maarten
12.15u Repetitie schoolkoor
NM: Interscholen Unihokey L5+6
Leerlingenraad

12.15u Repetitie schoolkoor
19.00u – 22.00u: Info – en doe-avond: Hoe werkt een AEDtoestel? Reanimeren en defibrilleren in de praktijk.
woensdag 21 nov. NM: Interscholen Unihokey L3+4
donderdag 22 nov. Oudercontact kleuterschool – filmuitstap 1ste en 2de leerjaar
vrijdag 23 nov.
zaterdag 24 nov.
zondag 25 nov.
maandag 26 nov. 12.15u: Repetitie schoolkoor
dinsdag 27 nov. 20.00u: Vergadering ouderraad
woensdag 28 nov.
donderdag 29 nov. NM: Integratiemoment 3KK – L1
16.00u: Personeelsvergadering basisschool
vrijdag 30 nov. NM: Integratiemoment 3KK – L1

Kerstmarkt - vrijdag 7 december 2018
We nodigen jullie nu alvast uit voor onze ‘KERSTMARKT’ op vrijdag 7 december 2018. Onze
schoolpoorten zwaaien open om 15.35u en blijven geopend tot 20.00u. Je kan genieten
van verschillende lekkernijen en creatieve knutselwerkjes van onze leerlingen!
Bovendien geeft ons schoolkoor het beste van zichzelf tijdens optredens om 16.00u,
17.00u en 18.00u.
Breng gerust opa’s, oma’s, nonkels, tantes, buren, vrienden,… mee en combineer jouw
bezoek aan onze kerstmarkt met de actie ‘Aalst Twinkelt’.
Graag tot dan!

Nieuws digitale school
Vanaf dit schooljaar kan u ons volgen op de Facebookpagina DvM basisschool.
Vanaf 1 oktober verloopt alle briefwisseling via Gimme. Indien u de nodige gegevens nog
niet ontvangt, vragen wij om een mail te sturen naar: werkgroepict@dvmbasis.be

Ouderraad en schoolraad
Infoavond ‘Assertiviteit en weerbaarheid bij kinderen’ - Ouderraad
DvM in samenwerking met Stad Aalst en Huis van het kind.
Kinderen groeien op in een wereld waarin veel
van hen wordt verwacht. Ze leren met vallen
en opstaan en dat gaat soms gepaard met
tegenwind. Kinderen die onvoldoende in hun
kracht staan, kunnen al eens worden
omvergeblazen door reacties of gebeurtenissen
uit de leefwereld.
Dat kan resulteren in gepest worden, in een
laag zelfvertrouwen, in onvoldoende aangeven
van grenzen…
Assertiviteit is hierbij de sleutel om gezond op te groeien. Maar hoe kan je als
opvoeder inspelen op de weerbaarheid van kinderen?

Welke werkvormen zijn er om het zelfvertrouwen van kinderen aan te wakkeren?
Hoe worden kinderen assertief zonder door te schieten naar agressief reageren?
Samen met de aanwezigen zoemde Karin Genijn in op dit thema en werden
handvatten aangereikt om woord in daad om te zetten.

Info – en doe-avond: Hoe werkt een AED-toestel? Reanimeren en
defibrilleren in de praktijk.
Je ziet ze tegenwoordig overal op publieke plaatsen en evenementen, een AED of
automatische defibrillator. Weet jij hoe je zo'n toestel gebruikt om een leven te
redden?
Op initiatief van de Ouderraad wordt er op dinsdag 20 november en donderdag 13
december 2018 een avond georganiseerd om mensen het juiste gebruik van een
defibrillator of AED bij te brengen.
De plaatsen voor deze cursus zijn echter beperkt zodat we de kwaliteit kunnen
garanderen. Uw inschrijving is pas definitief als uw inschrijving bevestigd is.
Inschrijven kan via: ouderraad@dvmbasis.be
Praktische gegevens:
Data: Dinsdag 20 november 2018 of Donderdag 13 december 2018
Uur:

19.00u – 22.00u

Plaats: Klaslokaal van het tweede leerjaar A (A-blok, eerste verdieping)
Kostprijs: gratis – mogelijkheid tot aankoop van een persoonlijk mondmasker (€ 7)
Denk eraan: Ingang via de Molenstraat – Blauwe poort!

Leerlingenraad
Doel van het leerlingenparlement:
Er is een leerlingenparlement om de betrokkenheid en de verbondenheid van de leerlingen
bij het schoolgebeuren te vergroten door:
1. de klas- en schoolnoden bespreekbaar te stellen in groep;
2. de leerlingeninitiatieven te bevorderen;
3. de leerlingen inspraak te geven t.a.v. nieuw afspraken, vernieuwingen,….
Onze verkiezingen zijn achter de rug en we mogen de volgende verkozenen
aan jullie voorstellen:
4A Arne
Eva
4B Isabella
Marte
5A Olivia
Lowie
5B Helen
Lander
6.1 Isabelle
Valentine
6.2 Lotte
Tess
Vergadermomenten:
Het leerlingenparlement komt om de 6 weken samen. De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
vrijdag 16 november 2018 - vrijdag 11 januari 2019 - vrijdag 22 februari
2019 - vrijdag 26 april 2019 - vrijdag 7 juni 2018

Familienieuws
Overlijden
Lydia De Mulder, oma van Yonah, Jesse, Lieze en Elena, 6 oktober 2018
Kayla Sumaya Aguilar Marmol, zusje van Sherly Aguilar (L4A), 7 oktober 2018

Menu november

