
 

 

 

15-02 
13/01/2017 - 

19/01/2017 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
   

 

AGENDA: 
Donderdag 12 jan.  

Vrijdag 13 jan. spelletjesmiddag gr. 1/2 

Maandag 16 jan. 15.45–16.30: overleg werkgr. ‘BEGAAFDEN’ 
18.45–20.30: H. Vormsel bijeenkomst 

Dinsdag 17 jan. 20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Woensdag 18 jan.  

Donderdag 19 jan. 16.00-17.30: TEAMVERGADERING 

Vrijdag 20 jan. start workshop Werkgroep Mozaiek 
 

 
 

AANVANGSTIJD LESSEN 08.45 u. EN 13.15 u.  
 

De Kerstvakantie zit er weer op en langzaamaan komen we weer in het ritme van alle 
dag. Namens de leerkrachten vraag ik u of u er op wilt toe zien dat uw kind tijdig op 
school aanwezig is. Deze week kwam het herhaaldelijk voor dat kinderen na de tweede 
bel op school kwamen. Alle kinderen worden bij de eerste bel op school verwacht en 
komen dan naar binnen. Zodra de 2e bel gaat beginnen we graag met onze les. 
 

M-TOETSEN CITO LEERLINGVOLGSYSTEEM 
 

Komende week worden in de groepen 4 t/m 8 de M-toetsen van ons CITO leerlingvolg-
systeem afgenomen. De resultaten van deze toetsen zullen op het eerstvolgende rap-
port, medio maart, worden vermeld. Het betreft o.a. Rekentoetsen, Begrijpend lezen en 
Spelling. 

 

VERKEERSSITUATIE ACHTERZIJDE TERREIN KENTALIS 
 

In het laatste weekbulletin van vlak vóór de Kerstvakantie hebben we u geïnformeerd 
over het feit dat er vanuit KENTALIS gele ‘nonnenkappen’ geplaatst zijn op de rand van 
het gras. Reden voor het plaatsen van deze objecten ligt in het feit dat er, ondanks 
herhaalde verzoeken in ons weekbulletin dit niet te doen, toch auto’s geparkeerd werden 
op het gras door ouders/verzorgers van onze school.  
 

Deze week hebben we opnieuw te horen gekregen vanuit KENTALIS dat er onjuist ge-
bruik gemaakt wordt van het terrein. Auto’s worden toch nog geplaatst op het gras, som-
mige ouders/verzorgers rijden dwars over het gras en weer anderen parkeren de auto 
bij KENTALIS waardoor taxibusjes en ouders die hier hun kind komen halen, geen par-
keerplaats meer hebben. 
 

Vanmorgen is via een MSI bericht opnieuw uw aandacht gevraagd voor dit probleem. 
Hierbij daarom nogmaals de vraag of u, in het belang van uzelf en de veiligheid van uw 
(onderbouw) kind(-eren), hier a.u.b. op een correcte manier gebruik wilt maken van het 
terrein achter onze school. We zijn hier te gast en dienen ons daarom aan de afspraken 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-02-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_02_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


en regels te houden die ons hierover vooraf gesteld zijn. Wanneer we dit blijven negeren 
lopen we de kans volledig geweigerd te worden. Dit is onwenselijk en dienen we te 
vermijden. Uw inzet en hulp hierbij is dan ook geboden. 
 

Dank voor uw medewerking. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

SCHOOLORKEST GAAT WEER VAN START 
 

Binnenkort start het bs De Schalm schoolorkest met repeteren. Dit gebeurt onder leiding 

van Meester Jacques. Vanmorgen heeft hij hierover, via MSI, een mail gestuurd (KLIK 
HIER) met daarin meer info en daarbij een inschrijfformulier om jezelf hiervoor 

op te geven.  
Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen zich inschrijven  
 

Zodra bekend is wie er allemaal mee willen spelen krijgen de inschrijvers een repetitie-
schema. 
We hopen, net als het voorgaande jaar, weer op heel veel aanmeldingen.  
met vriendelijke groet, 
meester Jacques  

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
12-01 Floor  3  18-01 Lex  6A 
15-01 Binck  1/2A  18-01 Fiene 7 
16-01 Casper 8  19-01 Joep 7 
18-01 Cas  1/2A     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
12-01 juf Marlies 1-2E  juf Hanny 
 juf Anne Marie 4  juf Hilde 
13-01 juf Marlies 1-2E  juf Marleen 
 juf Marlous 5A  juf Noortje 
 meester Jasper 7A  juf Lenneke 
16-01 juf Mieke 1-2D  juf Yvonne 
17-01 juf Mieke 1-2D  juf Yvonne 
 juf Dominique 5A  meester Sancho 
 meester Luuk 7  meester Ben 
 meester Jasper 7A  de vervangerspool regelt dit 
 juf Britt  8  juf Dominique 
18-01 juf Mieke 1-2D  juf Yvonne 
19-01 juf Nicole 1-2C  juf Jolanda 
20-01 juf Jolanda 1-2C  juf Nicole 

______________________________________________________________ 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-02-schoolorkest-schalm.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-02-schoolorkest-schalm.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-02-inschrijfform-schoolorkest.pdf


INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Ook op de bso zijn we goed het nieuwe jaar gestart. 
Tijdens de kerstvakantie hebben we weer zoveel leuke activiteiten 
gedaan, zoals het maken van party poppers, champagne glazen ver-
sieren, gezonde groente shakes maken, een zeskamp gehad, naar 
Monkey Town geweest. En natuurlijk ook lekker binnen en buiten ge-
speeld. 

 

 

Deze week vindt de bso weer plaats voor- en naschool en zijn we weer gestart met 
de weekthema’s. 

KLIK HIER! en u kunt u zien welke thema’s wanneer plaatsvinden en wat we 

deze week onder andere gaan doen!  
 

VESTINGLOOP DEN BOSCH: 
 

Zondag 21 mei 2017 wordt in Den Bosch voor de 12e keer de ‘Vestingloop’ georgani-
seerd. Heb je interesse om hieraan mee te doen dan kun je je daar nu al voor opgeven.  
Voor meer info zie onderstaande of kijk op de vermelde website. 
 

 

Schrijf nu in!  
Het is nu al mogelijk om je via de website www.brandloyaltyvestingloop.nl in te schrijven 
voor de 12e editie van de Vestingloop ’s-Hertogenbosch op zondag 21 mei 2017. De 
inschrijfperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe goed-
koper het is. Doe er je voordeel mee! 
  

 

1 km kids run  
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen 
ook dit jaar GRATIS deelnemen aan de 1 km 

kids run. Rennend door de stad en met rode ko-
nen finishen aan de voet van de Sint Jan. Een 
parcours om van te dromen en een leuke en ge-
zellige plek voor je ouders, opa's en oma's en 
vrienden om je aan te moedigen. 

 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-02-partou.pdf
http://link.mailcentral.nl/wf/click?upn=WPG5fKlT9cHOAfoICUIDHKHJhUShtBYqOY0EtEG7IOgeqn6RQhCHSvu6eRRi-2Bnmh_VtuzdbDv2knLFj-2FzYPQSg2UtqZl4Ez-2FrMCoddv-2BP-2BegnnwK44ohuXhr6mpgSGRDRwG-2Bx71TgyIsVlK9gL6y22igFGV3ER7vkr20t9lBP0ak2R41EhFi0-2B6k-2FzLRxhMRtxgnbgGHhQpzedWTp-2F5MRL3dhCsaixD9VJyJ8wkvHRj2R6NTplLpD4QgQDzZg2NGqr25yvIbJrRU6aIW0DN6bmJSEFiboGslY2nDIOJhuTTMW6AoGgrDD3936pBkZDpUK4I4A4s-2B57ogupWfd2bxzouYBv2nitaPlMnMXEoGIAEfPPYrOZu3hPayP7X-2Bpk-2Bdwf13H782VZ1-2Bhk8BvRUEsfoTJtNXY259u69DzKehI-2BtyAT2LyGIBSbmn7gRHbTE7js8-2BKcRjxrrlvuhiVdBW-2FIw-3D-3D


HEIDY KERSTE: 
 

 
Praktijk voor kindercoaching 

 

Door het geringe aantal aanmeldingen voor de derde thema avond over beelddenken 
op woensdag 25 januari is deze helaas komen te vervallen. Alle belangstellenden die 
zich voor deze avond hebben opgegeven, worden persoonlijk door Heidy op hoogte 
gesteld. 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT SPECIAAL VOETBALTEAM VUGHT: 
 

 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-02-poster-special-voetbalteam-vught.pdf
http://glinsterkind.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-02-poster-special-voetbalteam-vught.pdf

