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AGENDA: 
Donderdag 11 jan.  

Vrijdag 12 jan.  

Maandag 15 jan. 16.00-17.30: OB-overleg 
16.00-17.30: BOVO - overleg 
16.00-18.00: ICC - overleg 
19.00-20.30: H. Vormsel bijeenkomst (zaaltje H. Hart parochie) 

20.00: RvT vergadering stg. Leijestroom 

Dinsdag 16 jan.  
Woensdag 17 jan. 13.00-14.00: overleg onderzoeksteam REKENEN 

Donderdag 18 jan. 16.00-17.30: scholingsmoment TEAM - onderzoeksgroepen 

Vrijdag 19 jan. spelletjesmiddag gr. 1/2 

 

 
 

DE BESTE WENSEN  
 

Het team van bs De Schalm wenst u allen een mooi, leerzaam maar bovenal …… 

 
 

Team en medewerkers bs De Schalm 
 

AANVANGSTIJD LESSEN 08.45 u. EN 13.00 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. 
 

INSCHRIJVING BROERTJES/ZUSJES  
 

Deze week en in de kerstvakantie hebben weer enkele nieuwe ouders/gezinnen ge-
vraagd of het mogelijk is hun kind(-eren) op onze school in te schrijven. Voor een zuivere 
leerlingenprognose hebben we de inschrijving van eventuele broertjes en zusjes nodig. 
Wij verzoeken u vriendelijk om broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk op te geven, 
zodat een duidelijker beeld van het aantal te verwachten leerlingen gevormd kan wor-
den. De inschrijfformulieren kunt u ophalen bij de conciërge of downloaden van onze 
website www.deschalmvught.nl. Bij het invullen vragen wij u om vooral het burgerservi-
cenummer niet te vergeten. De ingevulde inschrijfformulieren kunt u afgeven bij onze 
conciërge of via MSI naar ons opsturen. 
Dank voor uw hulp.  

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Duco ‘t Sas  groep 1-2A 
 

Wij wensen hem een goede start toe van een leerzame en fijne basisschoolperiode. 
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
12-01 Floor  4 
15-01 Binck  3A 
18-01 Cas  1/2A 
18-01 Lex  7 
18-01 Fiene  8 
19-01 Joep  8 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
11-12 juf Frida  8A  juf Marjo 
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
12-12 juf Nicole 1-2C  juf Saskia 
 juf Frida 8A  juf Marjo 
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
16-01 juf Nicole 1-2C  juf Yvonne 
 juf Reinie 3  juf Anita 
17-01 juf Nicole 1-2C  juf Yvonne 
18-01 juf Marlies 1-2E  juf Sophie 

______________________________________________________________ 
  

http://www.deschalmvught.nl/


INGEKOMEN BERICHTEN 
 

UP-TODATE INFO MOVE VUGHT 
 

 

  

 

Beste jongens en meisjes, alle ouders en leerkrachten, 
 

Allereerst willen wij jullie een heel gelukkig, gezond én sportief 2018 toewensen. We gaan 
er weer een geweldig gaaf jaar van maken met te gekke sport- en spelactiviteiten voor de 
kinderen. Wat je van ons kunt verwachten? Iedere week MOVE Academy (dinsdag), 
Fun2Move (woensdag) en Plein Actief (donderdag). Let op: Fun2Move is vanaf nu van 
14.30-15.30 uur.  

Wat we precies gaan doen (en inschrijven voor de MOVE Academy) is te vinden op onze 
website www.movevught.nl.  
Maar er staat nog meer op ons programma. Zo maar even een greep uit onze evenementen 
tot de zomervakantie. In maart vindt de 4e editie van de Vughtse Dance Battle plaats. De 
zeven deelnemende scholen starten deze maand al met oefenen. In april vinden de school-
voetbaltoernooien plaats en in mei het schoolatletiekwedstrijd. Juni staat weer in het teken 
van de MOVE Sportzomer met wederom te gekke evenementen.  
Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws Like en volg onze Facebookpagina 
(/movevught) of Instagram (/movevught).  
We hopen jullie snel weer te zien bij onze activiteiten. Mocht jullie direct contact met ons 
op willen nemen, dan kun je altijd een mailtje sturen naar info@movevught.nl 
 
Jochem, Jermaine, Kirsten & Daan 
Stagiaires van MOVE Vught 

 

 

 

http://www.movevught.nl/
https://www.facebook.com/MoveVught/
https://www.instagram.com/movevught/
mailto:info@movevught.nl


 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Tijdens de kerstvakantie hebben de kinderen zich weer goed 
vermaakt met een leuk vakantieprogramma. 
Zo hebben de kinderen een leuke theaterworkshop gehad, een 
graffitiworkshop en zijn ze een dag naar de Jeugdnatuurwacht 
gegaan. Bij de Jeugdnatuurwacht vermaken de kinderen zich altijd 
erg goed. De hele dag mogen de kinderen buiten spelen, als ze 
willen. Ze kunnen lekker hutten bouwen, vissen, buitenspelletjes 
doen, verstoppertje spelen en nog veel meer. Het was weer een 
succes! 

 

 

Ook op de bso zijn de gewone schoolweken weer 
gestart. Deze week zijn we lekker rustig gestart, waarbij 
de (nieuwe) kinderen op hun gemak kennis kunnen 
maken met de ontspannen tijd op de bso. Uit school wat 
fruit eten en drinken, daarna lekker buiten spelen of 
binnen spelen. Buiten kunnen de kinderen fietsen, in de 
zandbak, met de ballen spelletjes doen of lekker eigen 
spelletjes doen zoals tikkertje. Binnen hebben ze 
kinderen keus uit verschillende bordspellen, creatief 
materiaal, zoals verf, wol, kleurtjes, maar ook de 
huishoek, bouwhoek en leeshoek zijn populair. Maar 
ook lekker even niets doen en op de bank hangen, mag 
op de bso. Voor sommige kinderen is dat na school  

even fijn, om op te laden, voor ze aan de slag gaan met een spelletje. In de leeshoek 
hebben we iedere week een nieuwe Donald Duck, altijd leuk om te lezen! 
 

Met vriendelijke groet,  
Ingrid, Ruby en Judith 

 

 

KOM ONTDEKKEN MET MAD SCIENCE 
 

Wetenschap en techniek saai? Niet met Mad Science! De professionele Mad Sci-
ence docent komt naar verschillende bibliotheken en gaat daar samen met jou 
aan de slag. 

Kies via de website van de bibliotheek (www.bibliotheekdenbosch.nl) een leuk onder-
werp uit en reserveer snel je plekje. Want vol is vol.  

aanvulling onderwerpen: 
07/02: Bibliotheek Boxtel: Droogijstijd 
24/02 Bibliotheek Rosmalen: Droogijstijd 
24/03 BibliotheekCentrum Den Bosch: Supersnelle Scheikunde 

 

11/04 BibliotheekBoxtel: Supersnelle Schei-
kunde 
07/04 Bibliotheek Rosmalen: Optische illusies 
25/04 Bibliotheek Vught: Optische illusies 
26/05 Bibliotheek Centrum Den Bosch: Opti-
sche illusies 
13/06 15.00-16.00 Bibliotheek Vught: Super-
snelle Scheikunde 

 

 
 


