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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
De februarimaand belooft een spannende start te kennen voor ons schoolteam. Van
maandag 4 februari 2019 tot en met vrijdag 8 februari 2019 verwelkomen we een team van
onderwijsinspecteurs op onze school. Naast de controle van onze onderijskwaliteit komen
ze ook beluisteren hoe de leerlingen en ouders onze school ervaren.
Een belangrijk moment dus voor onze school waarop we samen schouder aan schouder
staan en ons beste beentje zullen voorzetten.
In Zuid-Afrika bestaat er volgende wijsheid:
‘Wanneer je op een vriend zijn schouders gaat staan,
zijn meer dingen voor je zichtbaar.
Wanneer jullie rug aan rug staan,
is er minder reden tot angst.
Wanneer jullie schouder aan schouder staan,
is de last lichter.
En wanneer jullie samen omhoog kijken,
is de pracht en de grootsheid van de hemeltuin adembenemend.’

Het zijn vier vormen van samenwerking, die elk accentueren:
samen ben je sterker.
Wellicht ervaren wij dat ook in ons werk.
Als je iets samen met anderen kan uitwerken,
dan heeft het meer kracht.
Als je voelt dat anderen op hetzelfde spoor zitten,
dan wordt zwaar werk al lichter.
Als je samen aan tafel gaat om iets te bespreken,
dan vermenigvuldigen zich de ideeën
en dan ga je handelen vanuit een andere sfeer.
Soms zal je wellicht zijn zoals dat ene schaap,
je eigen weg zoeken, misschien zelfs voorop lopen,
of achterblijven.
Maar telkens zal er vreugde zijn,
als jij je bij de anderen kan voegen,
als zij jou op hun schouders nemen
of als zij hun schouders zetten onder hetgeen jij hebt uitgestippeld.
Hoe stevig zijn jouw schouders?
Hoeveel kunnen zij aan?
Hoeveel krachtiger zijn ze
als je met anderen schouder aan schouder staat?
Voor wie gelovig is,
bestaat er nog een andere schouder:
de schouder van Hem die je opzoekt
en op Zijn schouders neemt,
op momenten dat je ergens vastzit.
Hij draagt je dan, tot je met anderen verder kan.
Rik Renkens, COV, 2014-2015
Uiteraard heeft de februarimaand nog heel wat meer in petto. De poëzieweek loopt nog
tot 6 februari. Je kan her en der in de school genieten van leuke gedichten.
Naar aanleiding van Lichtmis heeft de ouderraad haar jaarlijkse
pannenkoekenactie georganiseerd met een verrassende leverdatum
rond ‘Valentijn’. Je kan dus van een lekkere pannenkoek smullen bij
kaarslicht…
We sluiten februari alvast feestend af. Op donderdag 28 februari
trekken we naar de kermis en op vrijdag 29 februari zetten we feestend
met de Boeboeks de vakantie in!
Laten we er maar snel aan beginnen…
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool

Maandplanning februari 2019
MAANDTHEMA :

We feesten er op los in ons DvM Biezebos!
DATUM
Vrijdag 1 februari
Zaterdag 2 februari
Zondag 3 februari
Maandag 4 februari

ACTIVITEIT
LOKALE VERLOFDAG
Lichtmis

INSTAPDATUM PEUTERS – Welkom aan onze nieuwe
vriendjes!
Start Schooldoorlichting tot en met vrijdag 8 februari
10.10u-10.40u: Veilig leren oversteken – Zwarte
Zustersstraat (1KC)
12.15u: Repetitie schoolkoor – Verzamelen aan de trap
luifel Humaniora
Dinsdag 5 februari Safer Internet Day
Woensdag 6 februari
Donderdag 7 februari
Vrijdag 8 februari
Zaterdag 9 februari
Zondag 10 februari
Maandag 11 februari Meester Michielc(L3B) volgt een nascholing over ‘Muzisch
hoekenwerk’ in Gent.
Juf Jana (L5A) volgt een nascholing rond ‘ICT-integratie in
het 5de en 6de leerjaar’
12.15u: Repetitie schoolkoor – Verzamelen aan de trap
luifel Humaniora
Dinsdag 12 februari Dikke truiendag – We zetten de verwarming wat lager.
Duffel je dus maar goed in!
Woensdag 13 februari 10.30u: L4B – Workshop Hip-hop – Shake it – CC De Werf
Donderdag 14 februari Juf Patricia( L1A) volgt een nascholing – ‘Dag van het eerste
leerjaar’
VM – Klassenraad 6de leerjaar
Vrijdag 15 februari 9.00u: L4A – Workshop Hip-hop – Shake it – CC De Werf
Zaterdag 16 februari
Zondag 17 februari
Maandag 18 februari L6.1 + 6.2: Bezoek aan DvM HtB & DvM Humaniora – ganse
dag
12.15u: Repetitie schoolkoor – Verzamelen aan de trap
luifel Humaniora
14.00u: Bezoek Carnavalshallen L5A & L5B
Dinsdag 19 februari 12.15u Leerlingenraad
Woensdag 20 februari
Donderdag 21 februari
Vrijdag 22 februari Juf Karen (3KB) volgt een nascholing rond ‘Bodymap’
Zaterdag 23 februari
Zondag 24 februari

Maandag 25 februari 10.00-11.00u: Wenmoment 1KK – We heten onze
instappers die op 11 maart starten van harte welkom. Zij
mogen met mama/papa komen kennismaken in onze
klasjes.
12.15u: Repetitie schoolkoor – Verzamelen aan de trap
luifel Humaniora
13.20 – 14.30u – Film ‘Ma casa màs grande del mundo’ –
Broederlijk delen (2de t.e.m. 6de leerjaar)
Dinsdag 26 februari
Woensdag 27 februari
Donderdag 28 februari DAG VAN HET KIND – Kermisbezoek BS
20.00u: Ouderraad
Vrijdag 1 maart CARNAVALSFEEST OP SCHOOL!
Complimentendag
PERIODERAPPORT 3
NOTEER ALVAST IN Zaterdag 16 maart – 14.00 u – 17.00 u – OPENDEURDAG
JULLIE AGENDA: met optredens van ons schoolkoor!
Poëzieweek
Afgelopen donderdag zijn we de poëzieweek ingeknald door de megafoons!
Op de speelplaats en in het schoolgebouw vinden de leerlingen heel wat gedichten terug.
Haal de poëziebundels van onder het stof of ga eens langs in de bibliotheek om samen te
snuisteren.

Verloren voorwerpen
Onze verzameling van verloren voorwerpen groeit terug heel
snel aan. Mogen we vragen om alle kledingstukken te voorzien
van de naam of minstens de initialen. Voor de krokusvakantie
zullen we alle voorwerpen nog eens netjes openleggen in de
inkom. Wat niet werd opgehaald, schenken we aan het
tweedehandscircuit.

Afspraken
Beste ouders,

Om de verkeersveiligheid in de buurt van onze schoolpoort te verbeteren wil we
jullie graag wijzen op een kleine aanpassing. Voortaan zal de gemachtigd opzichter
plaats nemen aan het zebrapad bovenaan de Molenstraat om hier de kinderen veilig te
laten oversteken. U mag dus stationeren aan de rechterkant van de Molenstraat om de
kinderen uit te laten stappen. Zij stappen tot bij de gemachtigd opzichter die hen
begeleidt bij het oversteken. Oversteken recht over de schoolpoort staan we niet meer
toe. Op deze manier hopen we bij te dragen aan een veiliger schoolomgeving in het
belang van onze kinderen.
Ook de organisatie op de speelplaats wordt licht aangepast. Per leerjaar krijgen de
kinderen een plaats toegewezen waar ze ’s ochtends hun boekentas kunnen neerzetten bij
droog weer.
De leerlingen van de lagere school hebben dit al vernomen van de klasleerkrachten. Ook
de leerlingen van de kleuterschool zullen dit vooraf met de juf ‘inoefenen’. De
boekentassen van de kleuters worden verzameld onder de bank rond onze boom.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en opvolging. Samen bouwen we aan een fijne
school!
Schoolteam DvM Basisschool

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Beste ouders,
U heeft ongetwijfeld via de media vernomen dat er heel wat scholen in Vlaanderen
zijn die voor de inschrijvingen voor het volgende schooljaar zullen werken met een
digitaal inschrijvingssysteem. Hoewel het LOP (Lokaal Overlegplatform) Aalst ook
deze intentie had, heeft de opschorting van de procedure ons doen besluiten dat
we het digitaal inschrijven pas vanaf volgend jaar zullen kunnen invoeren met alle
Aalsterse scholen.
Het inschrijvingssysteem blijft dus met andere woorden ongewijzigd ten
opzichte van vorig jaar. In de loop van januari kregen jullie reeds een brief mee om
aan te geven of er nog niet ingeschreven broers of zussen zijn die volgend
schooljaar in onze school zullen instappen. Zij krijgen immers voorrang bij de
inschrijvingen gedurende de maand februari 2019.
Onderstaand schema geeft aan, zowel voor de basisschool als de humaniora,
op welk moment er kan ingeschreven worden.
Hou er wel rekening mee, dat we in overleg met het schoolbestuur, de ouderraad
en het schoolteam beslist hebben om de leerlingengroepen te beperken in aantal.
Dit om de kwaliteit te kunnen garanderen in het belang van onze leerlingen. Dit
betekent dat de beschikbare plaatsen voor sommige leeftijdsgroepen beperkt
zijn.
In de kleuterschool zullen de klassen uit maximaal 20 kleuters bestaan. In de lagere
school zal dit 22 leerlingen bedragen in het eerste en tweede leerjaar, 23 leerlingen
in het derde en het vierde leerjaar en 24 leerlingen in het vijfde en het zesde
leerjaar. Uiteraard zal dit een overgangsperiode vergen voor een aantal
schooljaren.
Leerlingen die de overstap maken van de derde kleuterklas naar het eerste
leerjaar krijgen uiteraard voorrang en worden automatisch ingeschreven in onze
school.
Leerlingen die dit jaar ingeschreven waren in onze school hoeven uiteraard niet
opnieuw in te schrijven.
Leerlingen die de overstap maken van het 6de leerjaar naar DvM Humaniora of
DvM Htb hebben geen voorrang.

Basisonderwijs en eerste jaar secundair in Aalst
basisonderwijs
inschrijven vanaf
geboortejaar 2017

eerste leerjaar
secundair onderwijs

broers en zussen +

vanaf de eerste schooldag van februari tot aan de periode sociale mix:

kinderen van personeel

van vrijdag 1 februari t.e.m. vrijdag 15 maart 2019

sociale mix:

iedereen kan
inschrijven!

vrije inschrijvingen

vanaf de 3de maandag van
maart gedurende 2 weken
maandag 18 maart t.e.m.
vrijdag 29 maart 2019

vanaf maandag 1 april 2019

Jeugdboekenmaand
In maart start de jeugdboekenmaand met als thema vriendschap!
Op school zullen we hierrond heel wat leuks doen.

vanaf de 3de zaterdag van
maart gedurende 2 weken
van zaterdag 16 maart t.e.m.
vrijdag 29 maart 2019

vanaf maandag 1 april 2019

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

Pannenkoeken
De pannenkoeken worden op donderdag 14 februari meegegeven met de kinderen.
Voorzie eventueel een extra zak om deze mee naar huis te nemen.

Leerlingenraad
De vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden uitgenodigd op de
eerstkomende vergadering van dinsdag 19 februari 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:
Opgelet! De data zijn gewijzigd:
Dinsdag 30 april 2019 – Dinsdag 11 juni 2019

Familienieuws
Geboorte
Tang Kwan Lam, 1/01/2019, broertje van Gi-Kay uit 4B
Estée Barbé, 22/01/2019, zusje van Yasmin Barbé uit 3KB

Overlijden
Gelieve ons te excuseren indien deze rubriek onvolledig is.

Menu februari
Menu van de maand
Warme lijn
MAANDAG
WEEK VAN
28/01/2019
tot
1/02/2019

[ Soep ]
[Warme dagschotel]

WEEK VAN
4/02/2019
tot
8/02/2019

[ Soep ]
[Warme dagschotel]

WEEK VAN
11/02/2019
tot
15/02/2019

[ Soep ]
[Warme dagschotel]

WEEK VAN
18/02/2019
tot
22/02/2019
WEEK VAN
25/02/2019
tot
2/03/2019

kervelsoep
gevogeltefilet
bruine saus
wortelpuree

preisoep
visfilet
vissaus met bieslook
wortelschijven
puree
[ Soep ]
knolseldersoep
[Warme dagschotel]macaroni met kalkoenham
en kaassaus
spinaziegarnituur
[ Soep ]
[Warme dagschotel]

wortelsoep
chipolata
bruine saus
spinaziein room
aardappelen

28/01/2019

tot

DINSDAG

DONDERDAG

tomatensoep
vol au vent
champignons
puree
aspergesoep
kipfilet
bruine saus
rodekool
aardappelen
pompoensoep
goulash met wortel
paprika en ui
rijst
preisoep
kalkoenvleesbroodje
bruine saus
erwtjes
aardappelen

broccolisoep
hamburger
bruine saus
schorseneren in room
aardappelen
groentensoep
stoofvlees
appelmoes
aardappelen
courgettesoep
balletjes
in tomatensaus
puree
ajuinsoep
gyros met parika
rijst met fijne
groenten

De maaltijden worden met gejodeerd zout bereid

1/03/2019
VRIJDAG
courgettesoep
braadworst
bruine saus
broccolimix
aardappelen
champignonsoep
bolognaise saus
spaghetti
gemalen kaas
tomatensoep
kaasburger
bruine saus
bloemkool in room
peterselieaardappelen
tomatensoep
ardeense vink
bruine saus
groene fijne boontjes
aardappelen

