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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Met de winter in het vooruitzicht, lijkt het weer zich alvast op te maken voor wat
komen gaat. De zomerse nadagen zijn definitief van de baan en wind en regen
deden hun intrede. En toch… het minder mooie weer, de korte en soms duistere
dagen gaan gepaard met wellicht de meest gezellige tijd van het jaar. Overal duikt
kerstversiering op in het straatbeeld. Kerstverlichting wordt aangestoken,
kraampjes worden opgezet… . Winkels pakken uit met allerlei acties en de
eindejaarcadeautjes worden extra gepromoot. Iedereen draait graag mee in de
molen van sfeer en gezelligheid.
Ook wij zullen van deze periode genieten met onze komende kerstmarkt op vrijdag
december. We hopen jullie alvast massaal te mogen begroeten. De leerlingen
hebben samen met de juffen en meesters hun best gedaan om mooie
kerstcadeautjes in mekaar te knutselen. Ook de kinderen van het schoolkoor
hebben hun engelenstemmetjes gesmeerd voor hun allereerste kerstconcert. Graag
heffen we met jullie het glaasje op onze gezellige kerstmarkt. We heten jullie van
harte welkom!

Wie rondloopt door onze school zal ongetwijfeld merken dat ook wij onze kerststal
klaar hebben staan. Ook de adventskrans krijgt een mooi plaatsje in onze inkomhal.
De tijd van pakjes en gezelligheid is ook een tijd van stil worden en stil staan.
Stilstaan bij de figuren uit de kerststal. Want kijken naar Kerstmis is voor christenen
ook kijken naar de stal en vooral kijken in de stal.

In die stal is immers te zien wat het bijzondere is van Kerstmis. Vraag je aan
kinderen wat zij het eerste zien in de stal: dat is het kindje, Jezus. Een kind van
vrede, van liefde, van geluk.
Maar in en rondom de stal is er nog meer. Er zijn Maria en Jozef, herders en wijzen,
schapen, een os en een ezel, een ster en een engel.
Kijk eens naar de figuur die jou iets zegt, met deze Kerstmis.
Misschien zijn het de herders, randfiguren die als eersten werden geroepen, de
vluchtelingen van vandaag, uitgesloten uit de maatschappij. Of Maria en Jozef,
ouders die met veel liefde zorg zullen dragen voor hun meest kostbare bezit.
De os en de ezel die je de moed geven om door te zetten en dapper jouw lasten te
dragen…
Zie je jouw leven in de stal?
Dan begint bij jou echt iets te glinsteren.
(vrij naar Rik Renkens – ‘Ik zie het in de stal’ – Basis 2012-2013)

Ik wens jullie graag namens het ganse schoolteam gezellige kerstdagen en een fijn
eindejaar toe!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur DvM Basisschool

Maandplanning december 2018

MAANDTHEMA :

We maken veel lol in ons eigen Boeboekshol !

DATUM
zaterdag 1 dec.
zondag 2 dec.
maandag 3 dec.
dinsdag 4 dec.
woensdag 5 dec.
donderdag 6 dec.
vrijdag 7 dec.
zaterdag 8 dec.
zondag 9 dec.
maandag 10 dec.
dinsdag 11 dec.
woensdag 12 dec.
donderdag 13 dec.
vrijdag 14 dec.
zaterdag 15 dec.
zondag 16 dec.
maandag 17 dec.
dinsdag 18 dec.

ACTIVITEIT
Start van de ADVENT
12.15u – Repetitie schoolkoor
12.15u – Repetitie schoolkoor
VM: Oefenmoment schoolkoor refter
12.15u – Repetitie schoolkoor
kerstmarkt vanaf 15.35 tot 19.00

OR – Cursus AED en reanimeren

10u – 11u kijk-en doemoment is voor de instappers die op 7
januari 2019 in 1KA/B/C starten

woensdag 19 dec.
donderdag 20 dec. IJsschaatsen. 9u30 tot 10u30. 2 + 4
IJsschaatsen. 14u00 tot 15u00. 1 + 5
vrijdag 21 dec. perioderapport 2 en syntheserapport
IJsschaatsen. 9u30 tot 10u30. 3 + 6
adventsviering om 13.30u
zaterdag 22 dec. kerstvakantie t.e.m. zondag 6 januari
zondag 23 dec.
maandag 24 dec.
dinsdag 25 dec. Kerstmis
woensdag 26 dec.
donderdag 27 dec.
vrijdag 28 dec.
zaterdag 29 dec.
zondag 30 dec

Kerstmarkt - vrijdag 7 december 2018

Vrijdag 7 december 2018 vindt onze tweede editie van de kerstmarkt plaats. De kinderen
knutselden in de voorbije weken heel wat moois in de knutselateliers. Ook het kinderkoor
zat niet stil en staat met gesmeerde stemmen klaar om het beste van zichzelf te geven !
Hapjes en drankjes kunnen uiteraard ook niet ontbreken!
Breng gerust opa’s, oma’s, nonkels, tantes, buren, vrienden,… mee en kom de sfeer
opsnuiven op onze kerstmarkt en ‘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

Allerlei
Graag willen we iedereen nog even attent maken op
het belang van op tijd op school te zijn!
Onze lessen starten om 8u30, dan staan alle kinderen
in de rij te wachten op de juf/meester.
Ook voor onze kleuters is dit belangrijk!
Ook al zijn ze klein, op tijd komen vinden wij heel fijn!

Er liggen ook weer heel wat voorwerpen aan onze
kapstok. Tijdens de laatste week voor de
kerstvakantie zullen deze worden uitgestald. Kom
eens even een kijkje nemen of er niets bij ligt van
jouw kind.
Voorwerpen die nog blijven liggen schenken wij na de
kerstvakantie aan een goed doel.

Verkeersactie
Vergeet ook onze verkeersactie niet. Heel wat kinderen nemen hier al aan deel,
waarvoor dank!
Gezien worden in het verkeer is zeker belangrijk
in deze donkere periode. De stickeractie loopt nog door
tot de krokusvakantie… spaar dus zeker door en ga
gratis naar ZOO Antwerpen of Planckendael!

VERKEERSTIP
Duurzame mobiliteit is een term die we vaak horen vallen maar wat is het nu eigenlijk? Een
deel van de lange definitie die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) hanteert, luidt als volgt: “Het is een vorm van mobiliteit die geen gevaar
vormt voor de volksgezondheid of voor de ecosystemen en toch voldoet aan de vraag naar
bereikbaarheid…”.
Het gebruik van energiebronnen is een belangrijk aspect in deze definitie. Het komt erop
neer dat we goed moeten nadenken over hoe we ons verplaatsen. Dit doen we door
economische belangen, sociale belangen en het belang van natuur en milieu in evenwicht te
brengen..
Het STOP-principe staat voor de rangorde van wenselijke vervoerwijzen:
• De ‘S’ staat voor ‘Stappen’ (voetgangers)
• De ‘T’ staat voor ‘Trappen’ (fietsers)
• De ‘O’ staat voor ‘Openbaar vervoer’ (trein, tram, bus,…)
• De ‘P’ staat voor ‘Privévervoer’ (individuele gemotoriseerde voertuigen)
Stel jezelf voor elke verplaatsing de vraag hoe en waarom je de verplaatsing moet doen:
• Is de verplaatsing noodzakelijk?
• Welk vervoermiddel is het snelst?
• Welk vervoermiddel is het goedkoopst?
• Welke afstand moet je overbruggen?
Hieronder schematisch welk vervoermiddel je bij bepaalde afstanden kan nemen:

De dagelijks aanbevolen hoeveelheid beweging van een kind ligt rond de 7 uur per week. Dat
betekent dat het kind elke dag minstens 1 uur zou moeten bewegen. Sport- en spelactiviteiten
dragen gedeeltelijk bij maar zijn allesbehalve genoeg. Een wandeling of fietstochtje naar school
helpt dus absoluut. Ook doen ze op deze manier ervaring op in het verkeer en leren ze de risico’s
kennen die het verkeer met zich meebrengt.
Met de fiets naar school gaan, kan heel ontspannend en rustgevend zijn. Als je dit de dag
voordien al in je planning zet, dan zijn die 10 minuten die je langer onderweg bent geen groot
probleem. Je kunt deze tijd zelfs al winnen door de dag voordien de lunchpakketten te maken of
de vuilnisbakken al buiten te zetten.
Door een beurtrol af te spreken met ouders om ieder 2 dagen per week te fietspoolen, win je de
dagen dat je de kinderen niet naar school moet brengen ook weer tijd.
De veiligheid rond de school is een groot probleem. Ouders vragen zich dan af waarom zij hun
kind in die onveilige omgeving zouden moeten laten rondwandelen, wanneer anderen ze zo
goed als op de speelplaats afzetten. Het komt er op neer dat iedereen zijn steentje moet
bijdragen tot een veiligere schoolomgeving. Als iedereen samenwerkt aan het verkleinen van de
verkeerschaos aan de school, dan wordt de schoolbuurt steeds veiliger!
Wanneer we willen dat onze kinderen denken aan de gezondheid, het milieu, hun veiligheid e.d.
dan moeten wij als ouders het goede voorbeeld tonen. Als je zelf de auto voor kleine afstanden
af te leggen, dan moet je niet verwachten dat je kind ’s ochtends staat te springen om naar
school te fietsen. Als ouder heb je een voorbeeldfunctie, ook in het verkeer!

Belang van de verkeersouders
Als verkeersouder kun je andere ouders overhalen om hun kinderen op een veilige en
milieuvriendelijke manier naar school te brengen. Veel autoverkeer aan de schoolpoort zorgt
immers voor een grote drukte, een onveiligere verkeerssituatie en parkeerproblemen in de
schoolomgeving. Bovendien doen kinderen op die manier geen ervaring op in het verkeer, terwijl
er verwacht wordt dat ze zich in het zesde leerjaar veilig en zelfstandig kunnen begeven in het
verkeer als voetganger en als fietser.
Reik als verkeersouder concrete voorbeelden en informatie aan om andere ouders over de
streep te trekken.

Voetpoolen
Voetpoolen is een milieuvriendelijke manier om naar school te gaan, als je niet te ver van de
school woont. Een volwassene (verkeersouder) begeleidt een klein en duidelijk herkenbaar
groepje kinderen al stappend naar school. Je kan afspreken op een verzamelplaats, bijvoorbeeld
aan een parking in de buurt van de school. Zo blijft het autoverkeer weg van de school en
worden de leerlingen veilig naar school gebracht.
Voordelen van voetpoolen:
• Voetpoolen vermindert het aantal autoverplaatsingen naar school.
• Het houdt de auto uit de buurt van de school.
• Wandelen is gezond.
• Het is goedkoop.
• Kinderen leren zich zelfstandig verplaatsen.
• Een groep voetgangers is beter zichtbaar en autobestuurders gedragen zich gewoonlijk
hoffelijker tegenover een groep.
• Kinderen en volwassenen hebben meer sociaal contact.

Fietspoolen
Een volwassene (verkeersouder) begeleidt een klein en duidelijk herkenbaar groepje kinderen al
fietsend naar school. Je kunt afspreken op een verzamelplaats, bijvoorbeeld aan een parking in
de buurt van de school. Zo blijft het autoverkeer weg van de school en worden de leerlingen
veilig naar school gebracht.
Voordelen van fietspoolen:
• Fietsen is gezond voor kinderen en begeleider(s).
• Fietsen is goedkoop.
• Kinderen trainen hun fietsvaardigheden in het verkeer en worden fietsvaardiger.
• Een groep fietsers met reflecterende vestjes is beter zichtbaar dan een enkele fietser.
Automobilisten gedragen zich doorgaans hoffelijker door het officiële karkater van de
fietspool.
• Fietsers zijn vaak sneller ter plaatse omdat zij kunnen gebruikmaken kleinere wegen.
• Kinderen en volwassenen hebben meer sociaal contact.

Carpoolen
Carpoolen is een ideale oplossing voor gezinnen die te ver van de school wonen om te kunnen
voet- of fietspoolen en nog een of meerdere zitplaatsen in de auto vrij hebben. Die lege
zitplaatsen kun je aanbieden aan kinderen uit de buurt die naar dezelfde school gaan.
Spreek met alle ouders af wanneer en wie er rijdt. Je kunt dagelijks rijden, enkele dagen per
week of op een vaste dag. Je kunt 's morgens of ’s avonds rijden. Dat beslis je zelf in overleg met
de betrokken ouders, ideaal is het als je een beurtrolsysteem kunt toepassen.
Voordelen van carpoolen:
• Carpoolen is kostenbesparend (brandstofkosten).
• Door kinderen vertrouwd te maken met carpoolen, zullen ze er later ook meer voor
openstaan.
• Je doet zelf een minimum aan verplaatsingen tijdens de spitsuren aangezien je afwisselt
met andere ouders.
• Samen rijden is plezant.

Milieueducatie
Als je als verkeersouder enige kennis hebt over milieu of duurzame mobiliteit, kun je de
leerkrachten bijstaan tijdens hun lessen over dit thema

Typelessen op school

Beste ouders,
In januari organiseert de firma HANVER erg leuke lessen om kinderen blind te leren typen.
De cursus kan vanaf het 4de leerjaar worden gevolgd. U zal versteld staan van de snelle
vorderingen en resultaten die de kinderen via hun methode behalen!
Door middel van spelletjes, beelden, kleuren … leren ze in een mum van tijd hun vingers
op de juiste plaats te zetten en kunnen ze typen terwijl ze alleen hun scherm volgen.
Deze methode werkt enorm motiverend en ontspannend.
Wat omvat het lespakket ?
•
•
•
•
•
•
•

4 lessen van 1 uur.
Gerichte bijbehorende oefeningen die thuis via het internet gemaakt worden. Een
20-tal minuten per dag is wel een must.
Elke dag een persoonlijke mail van de leerkracht met feedback op de oefeningen.
Extra leuke typspelletjes, waarbij de leerling zijn of haar persoonlijk klassement kan
opvolgen.
Een diploma op het einde van de cursus
Na de les een jaar verdere wekelijkse opvolging door de leerkracht
De betalingsgegevens worden een week voor de start via mail doorgestuurd

Kostprijs: € 90,00 per leerling, voor de lessen, een jaar opvolging en één jaar toegang tot de
website: www.hanver.be
De lessen gaan door op school op volgende data:
•
•
•
•

Donderdag 10/01/2019 12:05
Donderdag 17/01/2019 12:05
Donderdag 24/01/2019 12:05
Donderdag 31/01/2019 12:05

Inschrijven kan je heel eenvoudig via Internet. Zo kan de administratie vlot verlopen eens
we van start gaan met de lessen.

Hoe inschrijven?
1. Ga naar www.hanver.be en klik daarna op de knop "inschrijven"
2. Vul het formulier in. Bij code van uw groep geef je de code "7Mshk7j" van de
groep in.
Indien er vragen zijn of problemen kan u HANVER steeds contacteren: 0473823351 of
info@hanver.be

Infodag secundair onderwijs
We nodigen jullie ook alvast graag uit op de infodag van het CLB over de overstap naar het
secundair onderwijs.

Ouderraad
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:
Datum: 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!

Familienieuws
Geboorte
Juliette Baeyens , dochtertje van juf Tiffany Scrivens (1B) en Frederik Baeyens, zusje van
Fien Baeyens (2KA), 27 november 2018

Overlijden
Jeanne Duym , grootmoeder van Juf Nicky Van den Haute , 20 november 2018

Leerlingenraad
De voorbije maand november kwamen de vertegenwoordigers van het
leerlingenparlement voor de eerste keer samen in de klas van juf Candice
(L4B). Er werden heel wat voorstellen afgevuurd. Graag geven we telkens
een greep uit het verslag met mogelijke realisaties. De volledige
verslaggeving gebeurt door de vertegenwoordigers van het
leerlingenparlement in hun eigen klas én hun adoptieklas.
- Er werd enkele keren gevraagd naar een ‘Stilteplekje’ in onze school. Dit
werd in de school besproken en we zijn van mening dat dit inderdaad heel
zinvol kan zijn. We zijn dus volop aan het zoeken naar een plekje en een
regeling die dit mogelijk maken. Ook een boekenaanbod zou hierbij
betrokken kunnen worden.
- De lindeboom op de speelplaats zorgt voor nogal wat stof en vuil. Om
dit in de toekomst te vermijden, zullen we op dit plekje een podium maken
met planken. Zo blijft alles netjes en kunnen we hier nog extra van
genieten.
- Bij mooi weer zal er voor de zomervakantie niet in de refter, maar wel op
de speelplaats gegeten worden. Voor de andere vakantiemomenten
mogen de leerlingen fluisteren in de refters.
- Voor de warme maaltijden werden ook heel wat vragen gesteld. Frietjes
kunnen we helaas niet aanbieden, maar een dagje ‘Veggie’ zit er misschien
wel in. Zo helpen we meteen ook het milieu!

Menu december

