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MAART

Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
We hebben een lange en drukke schoolperiode achter de rug. Bijgevolg zal groot
en klein met volle teugen genieten van het welverdiende weekje vakantie.
Voor de ene zal dit ongetwijfeld één van de hoogtepunten van het jaar zijn met het
enige echte ‘Oiljst Carnaval!’. Voor de andere zal het net een deugddoende
rustpauze zijn om even op adem te komen.
Wij blikken alvast terug op een fijne periode die achter ons ligt en kijken meteen
ook vooruit naar wat nog komen gaat… .
Op woensdag 6 maart keren de laatste carnavalisten huiswaarts en starten we de
veertigdagentijd met Aswoensdag. Meteen een periode van 40 dagen of 7 weken
om stil te staan, te bezinnen, op weg te gaan en vooral uit te kijken naar het feest
van Pasen!

Veertigdagentijd: 7 weken, 7 stapstenen naar een gedaanteverandering.
Voor elke week een andere vernieuwingsopdracht.
Eerste week: sta stil bij je levenstempo en levensritme.
Doe het bewust een week lang.
Tweede week: sta stil bij je eet- en drinkgewoonten.
Doe het bewust een week lang.
Derde week: sta stil bij de zorg voor je hele lichaam.
Doe het bewust een week lang.
Vierde week: sta stil bij je zorg voor je innerlijk, voor je ziel.
Doe het bewust een week lang.
Vijfde week: sta stil bij je vriendschaps- en liefdesrelaties.
Doe het bewust een week lang.
Zesde week: sta stil bij je zorgrelaties.
Doe het bewust een week lang.
Zevende week: sta stil bij je religieuze beleving en je geloofsrelatie.
Doe het bewust een week lang.
7 weken: Genoeg om een nieuwe mens te worden.

We wensen ieder van jullie een bezinnende en inspirerende tocht toe!

Jeroen Van Der Heyden
Directeur DvM Basisschool

Maandplanning maart/april 2019
MAANDTHEMA :

Boeboeks houden van groen. Laten we samen hetzelfde doen!
DATUM ACTIVITEIT
vrijdag 1 maart Carnaval op school – optocht
Perioderapport 3
zaterdag 2 maart. Krokusvakantie van 2 maart t.e.m. 10 maart
zondag 3 maart Carnaval
maandag 4 maart.
dinsdag 5 maart
woensdag 6 maart Aswoensdag
donderdag 7 maart
vrijdag 8 maart
zaterdag 9 maart
zondag 10 maart
maandag 11 maart Zeeklassen 5de en 6de leerjaar t.e.m. 16 maart
Vertrek 7:00
Instapmoment 1KK
dinsdag 12 maart
woensdag 13 maart
donderdag 14 maart 13.00 – 14.00u: Sportkompas – Schotte 4A/4B
14.00 – 15.00u: Sportkompas – Schotte 3A/3B
vrijdag 15 maart 13.00 – 14.00u: Sportkompas – Schotte 4A/4B
Zeeklassen 5de en 6de terug – aankomst 18:00
zaterdag 16 maart Opendeurdag DvM basisschool / Humaniora 14.00u – 17.00u
‘Kom jij ook langs?’
zondag 17 maart
maandag 18 maart
dinsdag 19 maart
woensdag 20 maart NM: SVS – Badminton 3 + 4
donderdag 21 maart
vrijdag 22 maart Quiz ouderraad
zaterdag 23 maart
zondag 24 maart 9.30u: Instapviering eerste communie Sint Martinuskerk
maandag 25 maart
dinsdag 26 maart 12.45 – 15.15u: MOEV – American Games 5A/5B
woensdag 27 maart
donderdag 28 maart
vrijdag 29 maart VM: Gezond ontbijt - 3KK +1ste
zaterdag 30 maart
zondag 31 maart
maandag 1 april
dinsdag 2 april 13.30u: Vastenviering - basisschool
woensdag 3 april NM: Moev – Dans – 1ste en 2de
donderdag 4 april 10.00 – 11.00u: Wenmoment instappers 1KK na Pasen.
vrijdag 5 april Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen
zaterdag 6 april Paasvakantie van 6 april t.e.m. maandag 22 april
(Paasmaandag)

Opendeurdag - zaterdag 16 maart 2019
Op zaterdag 16 maart 2019 nodigen we iedereen graag uit op onze opendeurdag.
Jullie zijn welkom tussen 14.00u en 17.00u. Leerlingen die instappen in het schooljaar
2019-2020 kunnen zich reeds laten registreren. Kom gerust langs om onze klassen te
bezichtigen.
Ook het kinderkoor zat niet stil en staat met gesmeerde stemmen klaar om het beste van
zichzelf te geven! Drankjes kunnen uiteraard ook niet ontbreken!
Breng gerust opa’s, oma’s, nonkels, tantes, buren, vrienden,… mee en kom de sfeer
opsnuiven!
Graag tot dan!

Verkeer
Met de start van de krokusvakantie zit onze sticker-actie er ook op.
Tijd dus om jouw spaarkaart in te wisselen.
Hieronder vind je een overzicht van de beloningen en voorwaarden
voor de editie van 2018-2019.


Vakje 15: UNIEKE FIETSHELM/SUPER COOL HESJE
Leerlingen die 15 stickers verzameld hebben, kunnen
meedoen aan een wedstrijd. Ze kunnen samen met 4
vriendjes elk een fietshelm van Nutcase winnen die ze volledig zelf mogen
versieren, met de hulp van een professionele tekenaar. Ze kunnen
daarnaast ook aan de haal gaan met een super cool fluohesje van gofluo.
Het wedstrijdformulier vind je terug op de website van ‘Helm op, fluo
top’. Deelnemen kan tot en met 15 maart 2019.



Vakje 33: ZOO SERPENTARIUM
Een leerling die 33 stickers verzamelt, mag gratis naar ZOO Serpentarium in
Blankenberge (Zeedijk 147, 8370 Blankenberge), mits vergezeld van een
betalende volwassene per stickerkaart*. Aanbod geldig van 01/03/2019 t/m
30/09/2019. Niet geldig in schoolverband. Niet cumuleerbaar met andere
kortingsacties of voordelen, bedrijfstickets of andere extern aangekochte
tickets, met uitzondering van het ZOO-abonnement, B-Dagtrips en etickets (vooraf) aangekocht op de website van ZOO Serpentarium. Deze
actie is enkel geldig voor een kind (3-12 jaar). Kopieën worden niet
aanvaard. Check de openingsuren: www.serpentarium.be.



Vakje 65: ZOO ANTWERPEN OF ZOO PLANCKENDAEL
Bij afgifte van een volle stickerkaart krijgt de leerling gratis toegang tot
ZOO Antwerpen (Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen) of ZOO
Planckendael (Leuvensesteenweg 582, 2812 Mechelen), mits vergezeld van
een betalende volwassene per stickerkaart*. Aanbod geldig van 01/03/2019
t/m 30/09/2019. Niet geldig in schoolverband. Niet cumuleerbaar met
andere kortingsacties of voordelen, bedrijfstickets of andere extern
aangekochte tickets, met uitzondering van het ZOO-abonnement, BDagtrips en e-tickets (vooraf) aangekocht op de website van ZOO
Antwerpen en ZOO Planckendael. Deze actie is enkel geldig voor een kind
(3-12 jaar). Kopieën worden niet aanvaard.
De kaart wordt ingehouden in ZOO Antwerpen of in ZOO Planckendael

Geniet ervan!

Inschrijvingen + instapmomenten
schooljaar 2019-2020
Basisonderwijs en eerste jaar secundair in Aalst
basisonderwijs

eerste leerjaar
secundair onderwijs

inschrijven vanaf
geboortejaar 2017
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

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

In onderstaand rooster vind je de instapdata terug voor het schooljaar 2019-2020.
Op basis van de geboortedatum kan je dus nagaan wanneer jouw peuter kan
starten op onze school.
kinderen geboren t.e.m.

starten op

dus vanaf …

02/03/2017

1ste schooldag van september

02/09/2019

04/05/2017

1ste schooldag na de herfstvakantie

04/11/2019

06/07/2017

1ste schooldag na kerstvakantie

06/01/2020

03/08/2017

1ste schooldag van februari

03/02/2020

02/09/2017

1ste schooldag na krokusvakantie

02/03/2020

20/10/2017

1ste schooldag na paasvakantie

20/04/2020

25/11/2017

1ste schooldag na het hemelvaartverlof

25/05/2020

vanaf 26/11/2017

1ste schooldag september

01/09/2020

Ouderraad - Quiz 22 maart 2019
Graag doen we nog een warme oproep aan alle fervente quizzers.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Snel zijn is de boodschap!
Aarzel niet en schrijf jouw ploeg nu in!

Er werden opnieuw heel wat pannenkoeken gegeten de voorbije
maand. De leden van de ouderraad mochten bijna 800 pakjes verdelen.
Het leverde de mooie som van € 1314,74 euro op.
Dankjewel!!!!

Kerstmarkt 2018
We konden niet alleen terugblikken op een succesvolle kerstmarkt
maar hielden hier ook een aardig centje aan over: € 3599!

Dankjewel aan alle helpende handen en aan alle bezoekers!

Eetfestijn 27 en 28 april 2019
Hou alvast een gaatje vrij in het weekend van
zaterdag 27 en zondag 28 april 2019.
Graag nodigen we jullie dan uit voor ons
eetfestijn op zaterdagavond en
zondagmiddag.
Meer info volgt in de loop van de maand maart!

Doorlichting
Tijdens de eerste week van februari kreeg onze school het bezoek van een inspectieteam
die onze onderwijskwaliteit kwamen doorlichten. We kregen van dit inspectieteam ‘een
gunstig advies’. Dit betekent dat we de komende zes jaar verder kunnen werken aan een
voortdurende verbetering van ons onderwijs.
Uit de gesprekken met leerlingen en ouders bleek alvast dat iedereen zich goed kan voelen
op onze school. Graag maken we hier in de toekomst, samen met iedereen, verder werk
van!

Familienieuws
Geboorte
Overlijden

Leerlingenraad
De leerlingen van de leerlingenraad kwamen de voorbije maand samen om de werking op
onze school te bespreken. Eén puntje willen we toch graag in de schijnwerper zetten: de
leerlingen van het leerlingenparlement willen graag een actie op poten zetten om geld
in te zamelen. Met het ingezamelde geld willen ze graag iets aankopen voor de school
met een blijvende waarde. Hopelijk kunnen ze ook op jouw steun rekenen!
Dat er heel wat beweegt in onze school, en zeker in onze leerlingenraad, is niet
onopgemerkt gebleven. We kregen vanuit Stad Aalst een uitnodiging om een bezoek te
brengen aan de Raadszaal. Een gids zal de leerlingen van het leerlingenparlement ook een
rondleiding geven en indien mogelijk
kunnen we zelfs onze vergadering ter
plaatse organiseren. We kijken er alvast
naar uit!

Menu maart

