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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
De eerste schoolmaand is al achter de rug. Na de eerste kennismakingsweken met de
nieuwe juf of meester en nieuwe vriendjes in de klas, kunnen we er nu stevig tegenaan. In
de lagere school betekent dit aan het einde van deze maand meteen ook dat we een
eerste evaluatiemoment houden: het eerste perioderapport.
Een rapport is uiteraard veel meer dan punten. Tijdens het eerste oudercontact van de
lagere school wordt dit dan ook veel ruimer bekeken en besproken. We verwachten jullie,
ouders, dan ook op dit contactmoment. De juiste momenten vind jullie terug op onze
kalender.
Ook in de kleuterklassen wordt intussen flink gewerkt. Op woensdag 10 oktober houden
we een sportdag voor de ganse kleuterschool in sportcentrum ‘Schotte’. Hou de
communicatie alvast goed in de gaten.
Vanaf 1 oktober zullen we alle communicatie via GIMME doorsturen. Dit in de eerste
plaats om papierverspilling tegen te gaan. Via de smartphone, pc, tablet,… kan je voortaan
makkelijk en snel de nodige info terugvinden. Ons schoolkoor gaat eveneeens van start op
deze dag. Er zal wekelijks gerepeteerd worden voor ons eerste optreden tijdens de
kerstmarkt.
Ondertussen gaan de renovatie- en nieuwbouwwerken op onze school vlot door.
Ongetwijfeld hebben jullie in de media ook het nieuws over de opgravingen en de
bijhorende ontdekkingen kunnen volgen.
De aanpassingen voor de toegang tot onze school die deze werken met zich meebrengen,
worden permanent bijgestuurd. Meer hierover vind je verderop in deze DvM-bode.
Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus. In onze school houden we voor
de vertegenwoordigers van het leerlingenparlement uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar
verkiezingen. Inspraak is niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen belangrijk.
Noteer alvast in jullie agenda dat er op woensdag 17 oktober geen school en opvang voor
de leerlingen is. De leerkrachten verdiepen zich in het onderwerp ‘Growth mindset’ om
onze onderwijskwaliteit nog te verbeteren.
Je leest het, het worden weerom drukke weken.
Ik wens iedereen alvast veel leer, lees en vooral leef-plezier!

Jeroen Van Der Heyden
Directeur DvM Basisschool

Koudere dagen & langere nachten.
De herfst kondigt zich stilaan aan.
Weldra vallen de bladeren
en komt de natuur tot rust.
Neemt een lange aanloop
voor de wintersprong.
Een uitnodiging ook tot rust te komen,
het hoofd leeg te maken,
onze zorgen af te leggen
of te laten meevoeren,
door een sterke najaarsstorm.

Maandplanning oktober 2018
MAANDTHEMA :

DvM Basisschool is pas fijn als ik ook een Boeboek kan zijn!

DATUM
Maandag 1 okt..
Dinsdag 2 okt.
Woensdag 3 okt .
Donderdag 4 okt .

ACTIVITEIT
Start schoolkoor
Schoolraad 20u
SVS volley L3+4
Integratie 3KK – L1 NM
NM busevacuatie
Vrijdag 5 okt . Dag van de leerkracht

Zaterdag 6
Zondag 7
Maandag 8
Dinsdag 9

okt .
okt .
okt .
okt .

Levensloop
Levensloop
Schoolkoor
Info-avond ouderraad: assertiviteit en weerbaarheid
– Karin Genijn
Woensdag 10 okt . Sportdag kleuterschool
SVS interscholen voetbal
Donderdag 11 okt .
Vrijdag 12 okt .
Zaterdag 13 okt .
Zondag 14 okt .
Maandag 15 okt. Schoolkoor
Dinsdag 16 okt.
Woensdag 17 okt. Pedagogische studiedag: geen school en opvang
Donderdag 18 okt. Ouderraad 20u
Vrijdag 19 okt.
Zaterdag 20 okt.
Zondag 21 okt.
Maandag 22 okt. Schoolkoor
Dinsdag 23 okt. Individueel oudercontact L5-6
Woensdag 24 okt.
Donderdag 25 okt. Daguitstap Mechelen + Musical ’40-’45 L5-6
Oudercontact L1-4
Vrijdag 26 okt. Rapport 1
Zaterdag 27 okt.
Zondag 28 okt.
Maandag 29 okt. Start herfstvakantie t.e.m. vrijdag 2 november
Dinsdag 30 okt.
Woensdag 31 okt.

Allerlei
Toegang tot de school
Na de eerste schoolmaand willen we graag nog eens de afspraken op een rijtje zetten en
enkele wijzigingen doorvoeren:
o De blauwe poort in de Molenstraat is ’s ochtends open van 8.00 uur tot 8.30 uur.
De jongste leerlingen mogen begeleid worden naar de speelplaats. We willen wel
vragen om de speelplaats bij het belsignaal ook te verlaten.

o Op vraag van de aanpalende winkeliers, zal de schoolpoort aan het einde van elke
dag een half uur voor het laatste belsignaal open gezet worden. Op die manier
kunnen wachtende ouders, grootouders,… op de binnenplaats wachten en kan de
doorgang en bereikbaarheid aan de aanpalende winkels gegarandeerd worden. Bij
het laatste belsignaal zal de toegangsdeur geopend worden en kan iedereen op de
speelplaats zijn/haar kinderen afhalen.
o De Molenstraat is geen kiss & ride – zone. Het stoppen en afleveren van
leerlingen aan de blauwe schoolpoort zorgt voor onnodig gevaar en
discussies. Het fietsverkeer in beide richtingen wordt vaak uit het oog
verloren. Mogen we, in het belang van de veiligheid van de kinderen, vragen
om niet voor de schoolpoort te stationeren. Alvast bedankt voor jullie begrip
en medewerking.

Naamtekenen voorwerpen en kledij
We merken dat heel wat verloren voorwerpen niet worden
afgehaald en lange tijd blijven liggen. Daarom willen we
nogmaals vragen om alle kledij en voorwerpen te
naamtekenen. Op die manier vinden alle voorwerpen snel hun
eigenaar terug.
De verloren voorwerpen zullen op vrijdag 26 oktober uitgestald worden.
Alle voorwerpen die niet werden meegenomen, worden daarna naar de
kringloopwinkel gebracht.

Levensloop 2018
DvM Basisschool neemt dit jaar voor de eerste keer deel aan
Levensloop Aalst.
Tijdens het weekend van 6 oktober en 7 oktober wordt deze
Levensloop (24 uren-loop of -wandel) georganiseerd in het stadspark
van Aalst waarbij gedurende 24 uur door een team
wordt gelopen of gewandeld langsheen het parcours. De organisatie
van deze loop ligt deels in handen van Stichting tegen Kanker, deels in handen van
vrijwilligers. Inschrijving voor deze loop bedraagt €10 per deelnemer en gaat integraal naar
de Stichting tegen Kanker. Uiteraard is het niet de bedoeling om 24 uur lang aanwezig te
zijn. Jullie bepalen nl. zelf hoe lang jullie op het parcours wandelen of lopen.
De start wordt gegeven op zaterdag 6 oktober om 15 u, het einde is voorzien op
zondag 7 oktober om 15 u. Dit alles gaat door in het stadspark van Aalst. De bedoeling van

deze levensloop is dat er in estafettevorm gedurende 24 uur minstens één deelnemer per
ploeg op het parcours loopt en/of wandelt. Levensloop is géén competitie.
Wij zoeken uiteraard deelnemers die onze ploeg willen vervolledigen. Indien jullie een
uurtje kunnen vrijmaken tussen zaterdag en zondag, zouden wij jullie deelname alvast
enorm op prijs stellen! Er is geen beperking op het aantal leden per team. Hoe meer
enthousiastelingen zich aanmelden, hoe makkelijker we de 24 uren kunnen vullen. Indien
je graag deelneemt, kan je je inschrijven via volgende
website: https://www.levensloop.be/relays/aalst-2018 . Geef je wel aan de school door
wanneer je zou deelnemen? Je kan dit melden aan meneer Jeroen of juf Katrien Van
Boxstael.
Heb je graag dat de school de inschrijving voor jou in orde brengt? Dat kan! Na het
bezorgen van jouw naam en mailadres én na betaling van €10 worden jullie door ons
ingeschreven.
Daarnaast kunnen er vrijblijvend één of meerdere giften gestort worden, zowel per team
als per deelnemer. Het stappenplan hiervoor is hieronder toegevoegd.
Wie graag komt supporteren, is uiteraard welkom. Langsheen het volledige parcours staan
er allerlei drink- en eetstanden opgesteld. Het wordt met andere woorden een sfeervol
evenement!
Hopelijk kunnen we rekenen op heel wat enthousiastelingen!
Alvast hartelijk dank voor jullie deelname en steun!

STAPPENPLAN INSCHRIJVEN OF GIFT LEVENSLOOP AALST






Ga naar https://www.levensloop.be/relays/aalst-2018.
Scroll naar onder totdat je de teams ziet
Klik op “Toon alle teams”
Klik op “DvM Basisschool”

1. Indien je wil meestappen –of lopen:
 Klik op “Vervoegen”
 Vul alle gegevens in om je te registreren
 Klik op “Volgende stap”
 Je krijgt een overzicht te zien. Klik op “Registreer als team/teamlid”
 Zoek “Levensloop Aalst”. Selecteer vervolgens “DvM Basisschool”
 Vul de gegevens van de deelnemers in
 Je klikt op “Inschrijving”
 Vervolgens klik je op de gewenste betaalmethode en volg je de volgende stappen.
2. Indien je een gift wil doen:
 Klik op ‘Voeg een gift toe”
 Selecteer een deelnemer waar je de gift aan wil toevoegen OFWEL kies je ervoor
om een gift aan het volledige team toe te voegen.
 Vul het bedrag van uw gift in.
 Vervolledig de volgende stappen.
Alvast hartelijk dank voor jullie steun !!!

Individuele oudercontacten lagere school
De oudercontacten voor de lagere school worden op twee
data georganiseerd. Dit telkens van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Info en inschrijvingen zullen via GIMME gecommuniceerd
worden.
a. Dinsdag 23 oktober 2018 voor het 5de en 6de leerjaar.
(Omwille van de daguitstap naar Mechelen op 25
oktober 2018)
b. Donderdag 25 oktober 2018 voor het 1ste, 2de, 3de en
4de leerjaar.

Individuele oudercontacten voor de kleuterschool staan gepland op donderdag 22
november 2018.

Een goeie start van de dag!
Na de eerste schoolmaand zien we dat heel wat ouders en leerlingen
zorgen dat ze tijdig op school zijn. Tijdig op school aanwezig zijn, zorgt
voor een goeie start van de dag.
Wanneer kinderen te laat op school komen, is dit voor niemand
prettig. Het klasgebeuren is al volop aan de gang, het onthaalmoment
wordt onderbroken en het is voor uw kind moeilijker om aan te
sluiten bij de lopende activiteit. We roepen dan ook op om uw kind
tijdig naar school te brengen. De schoolbel rinkelt om 8.30 uur. We
verwachten iedereen op school om 8.25 uur. Alvast bedankt voor de
geleverde inspanning.

Verkeersouders – Tip van de maand: ZICHTBAARHEID!

Ouderraad en schoolraad

Ledenwerving Ouderraad DvM Basisschool
Ben jij geïnteresseerd om aan te sluiten bij de
Ouderraad, de leuke groep ouders die zich
engageert om de school te ondersteunen?
Stuur dan een mailtje naar
ouderraad@dvmbasis.be
met de volgende gegevens:
- Voornaam en familienaam
- GSM-nummer
- Ouder van …. uit klas ….
We nodigen je graag uit op onze eerstvolgende
vergadering op donderdag 18 oktober 2018 van
20.00 uur tot 22.00 uur in de leraarskamer van de
basisschool. Van harte welkom!

Info-avond georganiseerd door onze Ouderraad in samenwerking
met de stad Aalst – Dinsdag 9 oktober 2018 – DvM Basisschool

Menu oktober

