
 
 

B a s i s s c h o o l  D e  S c h a l m ,  T h e r e s i a l a a n  3 4 ,  5 2 6 2  B N   V u g h t ,  0 7 3  6 5 6 3 6 7 8 ,  i n f o @ d e s c h a l m v u g h t . n l  

 
 
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING  
DINSDAG 18 oktober 2016 ; VAN  20.00 – 23.00 UUR 
 

Vught, 20 oktober 2016 

 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Afgelopen dinsdagavond vond de Algemene Leden Vergadering plaats van de oudervereni-
ging. Een groot deel van de avond stond in het teken van Geluk. We hebben een mooie pre-
sentatie gehad over geluk van Marion Ouwens. Het belang van geluk in onderwijs stond in 
haar presentatie centraal. Kinderen leren met een positieve blik in het leven te staan en bewust 
met het thema om te gaan. Geluk is onmisbaar. Er werd ook stilgestaan bij geluk en werk. Het 
is meer dan duidelijk dat sturen op geluk alleen maar winst oplevert voor iedereen. 
 
De ouderraad vindt het geweldig dat de school dit thema heeft uitgekozen voor het vieren van 
haar 90-jarig bestaan. Een van de kinderen zei laatst: “ik ben blij dat ik geen meisje ben, ge-
boren in een ander land want dan had ik nu moeten werken in plaats van naar school gaan”.  
 
Dat onze kinderen zich gelukkig mogen prijzen betekent niet dat geluk geen thema is. Onze 
kinderen kunnen ook ongelukkig zijn. Ze kunnen zich buitengesloten voelen of gepest worden. 
Waar kinderen wel gelukkig van worden is sport, van nieuwe dingen ontdekken en van samen 
spelen. Geluk hoeft niet iets groots te zijn. Het kan ook in hele kleine dingen zitten.  
Ja, geluk ligt echt voor het oprapen als we het maar zien.  
 
De school is al volop gestart met dit thema. De eerste kinderen zijn al gesignaleerd die briefjes 
in brievenbussen stoppen met daarop teksten als “wat heeft u een mooie voortuin”. En mis-
schien is bij u op de keukentafel ook al een prachtig geknutseld klavertje-vier beland. Hulde 
aan de leerkrachten om de kinderen zo te inspireren.  
 
De oudervereniging heeft een mooi bedrag geschonken aan school zodat dit jubileumthema 
kan worden ondersteund met prachtig lesmateriaal. Alle leerkrachten krijgen zelfs een oplei-
dingsdag over het thema geluk. 
 
Als ouder heeft u bijgedragen aan dit kado door het betalen van de ouderbijdrage. Het is een 
kado aan alle kinderen, de leerkrachten en ook aan uzelf. Wij hopen namelijk dat u ook hele 
mooie ervaringen van de kinderen meekrijgt thuis over geluk.  
Gedurende het schooljaar zullen we zeker regelmatig verder verslag doen over dit thema. 
 
Tijdens de ALV is de jaarlijkse ouderbijdrage wederom vastgesteld op EUR 45,- per kind.  
Met dit geld kunnen we al deze mooie activiteiten, in aanvulling op het reguliere lesprogramma, 
mogelijk maken.  
Binnenkort ontvangt u een verzoek via MSI om deze bijdrage over te maken. Wij zorgen ervoor 
dat we het geld een mooie bestemming geven namens alle ouders van de Schalm. 
  
Wij wensen u veel geluk toe, 
De ouderraad 


