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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
De kerstsfeer hangt nog volop in de winkelstraten en is zichtbaar achter vele ramen
en tegelijk voelen we al dat er zich een nieuw jaar aandient met heel wat
verwachtingen. Voor velen hét moment om goeie voornemens te maken, om
dingen anders te doen, meer tijd te maken voor… .
Wellicht hebben jullie de afgelopen dagen ook tijd gemaakt voor familie en
vrienden. Om gezellig samen te zijn, te tafelen en te genieten van elkaars
gezelschap. Een blij weerzien, een hartelijk woord, een welgemeende wens.
Allemaal ingrediënten die het heerlijk eindejaarsrecept compleet maken.
Ik start het nieuwe jaar graag met een nieuwjaarsbrief, net als de leerlingen van
onze basisschool…

Jeroen Van Der Heyden
Directeur DvM Basisschool

Maandplanning januari 2019
MAANDTHEMA :

We feesten er op los in ons DvM Biezebos!
DATUM
dinsdag 1 jan.
woensdag 2 jan.
donderdag 3 jan.
vrijdag 4 jan.
zaterdag 5 jan.
zondag 6 jan.
maandag 7 jan.

ACTIVITEIT
kerstvakantie t.e.m. zondag 6 januari

Feest van Driekoningen
Instap kleuters 1KK – Welkom aan de nieuwe vriendjes!
NM: Integratie 3KK – 1L – ‘Nieuwjaarsreceptie’
dinsdag 8 jan. Uitstap 1KC naar de apotheker
Toneelvoorstelling in CC De Werf voor het 4de leerjaar
woensdag 9 jan.
donderdag 10 jan. - 9.00-15.30u: Juf Naïma volgt een nascholing: ‘Aandacht
voor kleuters met een zorgvraag’
- 12.05-13.05u: Start cursus typen Hanver(info verder in
deze DvM Bode!)
vrijdag 11 jan. - VM: SVS – ‘Spring in het rond’ – L6
- 12.15u: Leerlingenraad
zaterdag 12 jan.
zondag 13 jan.
maandag 14 jan. Infoavond zeeklassen 6de leerjaar
dinsdag 15 jan. - 9.15 – 15.45u: Juf Nathalie en juf Hilde volgen een
nascholing ‘Inspiratiedag rond executieve functies’
- Ouderraad 20.00u
woensdag 16 jan. VM: Trajectoriëntatie door CLB voor de leerlingen van L6.1
en L6.2
donderdag 17 jan. - 12.05-13.05u: Les 2 - cursus typen Hanver
vrijdag 18 jan.
zaterdag 19 jan. Info CLB voor ouders van leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar in verband met de oriëntatie naar het secundair
onderwijs (info verder in deze DvM Bode)
zondag 20 jan. Sport: 22ste Dirk Martens Corrida – Grote Markt Aalst
maandag 21 jan.
dinsdag 22 jan. Daguitstap 6de leerjaar – Federaal Parlement Brussel
Daguitstap 5de leerjaar – Vlaams Parlement Brussel
woensdag 23 jan.
donderdag 24 jan. GEDICHTENDAG
- 12.05-13.05u: Les 3 cursus typen Hanver
vrijdag 25 jan.
zaterdag 26 jan. - Funzwemmen L3+4+5+6 – Stedelijk zwembad Aalst
- 10.15-11.00u: Utopia – Eerste sessie ‘Ik lees zelf – Lezen in
het eerste leerjaar’ (Info verder in deze DvM Bode)

zondag 27 jan.
maandag 28 jan.
dinsdag 29 jan.
woensdag 30 jan.
donderdag 31 jan.
vrijdag 1 feb.

VM: Musical ‘Spector’ – L5+6
NM: SVS – ‘Tussen 4 vuren’ – L3+4
- 12.05-13.05u: Les 4 cursus typen Hanver
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Reminder typelessen Januari

Beste Ouders,
In januari organiseren we 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 we via onze 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 ons steeds contacteren: 0473823351 of
info@hanver.be
Deze cursus wordt pas opgestart vanaf 8 inschrijvingen. Het is zeker en vast een
aanrader om deze cursus te volgen.

Allerlei
VERLOREN VOORWERPEN
 Wie nog spullen kwijt is, kan een kijkje nemen in het hoekje
van de verloren voorwerpen. Alle spullen van september tot en
met januari liggen verzameld aan de kapstok bij het
binnenkomen van onze school via de blauwe poort.
Deze blijven nog tot eind januari ter beschikking en worden
daarna in het recycleercircuit gebracht.
 Mogen we vragen om de gesorteerde materialen ook netjes te laten liggen. Zo vindt
iedereen makkelijk zijn/haar verloren voorwerp terug. Dankjewel!

TOILETTEN
 Door de werken waren de toiletten op de speelplaats niet altijd
beschikbaar. Wellicht kunnen we deze na de kerstvakantie opnieuw volledig
gebruiken. Vaak stellen we vast dat deze toiletten niet altijd even netjes
zijn. Nochtans worden alle toiletten minstens 1 keer per dag en vaak zelfs
twee keer per dag gepoetst.
We stellen echter vast dat er voetafdrukken staan op de spoelbakken, op de toiletbrillen en
op de wc-rolhouders. Dit kan echt de bedoeling niet zijn. Een net toilet is leuker voor
iedereen. Draag ook jij je steentje bij?
 Tijdens de speeltijden zullen we toiletten in de inkom ook niet meer gebruiken. Deze zijn
enkel bedoeld om tijdens de lessen te gebruiken. Ook bezoekers van onze school kunnen
hier gebruik van maken.
LEESTIP VOOR DE LEERLINGEN VAN HET 1ste LEERJAAR

CLB- nieuws

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
Uit de reacties die we kregen via de leerkrachten, ouders, ouderraad
kunnen we opmaken dat vele ouders de nieuwe manier van werken
‘handig’ vinden. Dit wil echter niet zeggen dat alles voor iedereen even
vlot verloopt. Vooral vanuit de kleuterschool horen we vaak kritische
bedenkingen.
Zoals eerder afgesproken zullen we deze manier van werken aan het
einde van het schooljaar grondig evalueren.

Ouderraad en schoolraad

2 februari =
Lichtmis
‘Er is geen vrouwke zo arm of ze maakt haar
panneken warm’
Beste ouders,
DvM – Basisschool doet heel wat inspanningen om te renoveren en innoveren. De
Ouderraad werkte al mee aan het uitbouwen van de school, sponsoring van
sportmateriaal, leeruitstappen,..
Wij willen de school dan ook graag verder helpen en zullen de opbrengst spenderen
aan de renovatie- en nieuwbouwwerken.
Daarom verkopen we dit jaar opnieuw de ‘echte Diksmuidse pannenkoeken’. Ideaal
voor Lichtmis op 2 februari. Vergeet uw familie, vrienden en buren niet. Zij lusten
vast en zeker ook pannenkoeken!

Aan de leerlingen van de klas die de meeste pannenkoeken per persoon hebben
verkocht, biedt de ouderraad pannenkoeken en chocomelk aan.

1 pakket (8st) van deze heerlijke Diksmuidse
pannenkoeken kost slechts 3 euro.

Bestellen kan tot vrijdag 25 januari 2019. Levering op donderdag 31 januari 2019.
De briefjes met bestelstrookjes zullen na de kerstvakantie meegegeven worden met
de leerlingen.

Leerlingenraad
De vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden uitgenodigd op de
eerstkomende vergadering van vrijdag 11 januari 2019. We verzamelen om 12.05u
aan het bureau van meneer Jeroen. We overlopen het verslag van de vorige
vergadering en bespreken nieuwe punten. Denk eraan om even je adoptieklas te
raadplegen.
Volgende vergaderingen:
Vrijdag 22 februari 2019 - Vrijdag 26 april 2019 - Vrijdag 7 juni 2018

Familienieuws
Geboorte
Billierose Van den Eynde , zusje van Phaeye Van den Eynde (2KB), 27 oktober 2018
Fauve De Decker, zusje van Camille De Decker (2KB), 15 december 2018

Overlijden

Menu januari

Schoolteam DvM
Basisschool
wenst ieder van jullie een…

