
 

18-04 
26/01/2018 - 

01/02/2018 

 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
   

 

AGENDA: 
Donderdag 25 jan. DAG van de POËZIE 

maandoverzicht 6 komt uit 

Vrijdag 26 jan. Roostervrij gr. 1 t/m 2 

 i.v.m. studiedag LKR gr 3 t/m 8 
’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE overige groepen 

Maandag 29 jan.  

Dinsdag 30 jan. 16.00-17.30: OB- en BB-overleg 

Woensdag 31 jan. 09.00-12.00: uitstapje naar AH door gr 1-2A 
13.00-14.30: BHV-overleg 

Donderdag 01 feb. 15.15-16.30: knutselen Carnaval in de OB 
16.00-17.00: overleg onderzoeksteam BEGAAFDHEID 
schooladvies gaat mee met de groepen 8 

Vrijdag 02 feb.  

 

 
 

JAARROOSTER 2018 - 2019 
 

Regelmatig krijgen we de vraag of het VAKANTIEROOSTER voor 2018-2019 al bekend 
is. Mogelijk dat het ook u is ontgaan maar het vakantierooster voor komend schooljaar 

kunt u vinden op onze website (klik hier). 
 

Voor het direct inzien van het vakantierooster 2018-2019 KLIK HIER! Let wel op dit 

rooster staan nog geen studiedagen en/of eventuele roostervrijedagen. Zodra die be-
kend zijn, passen we dit rooster voor u aan. 
 

OPROEP VAN BUURTBEWONERS I.V.M. VERKEERSOVERLAST 
 

Eén van onze buurtbewoners stuurde deze week het volgende bericht naar school: 
-------------------------------------------------------------------- 

Ik kom net thuis, zie 6 auto's op straat stil staan, voor het zebrapad. Wachten op hun 
kinderen. Dit is echt niet te doen in onze straat. Ik parkeer mijn auto dan maar een 
eindje verderop, geen probleem. Ik heb desbetreffende bestuurders aangesproken en 
gevraagd of zij niet de straat willen blokkeren, krijg ik een onfatsoenlijk antwoord te-
rug en blijft men gewoon staan. Beste Schalm, tijd om weer eens een boodschap uit te 
doen? Of surveillance te houden? 
-------------------------------------------------------------------- 
Wij betreuren de houding van betreffende ouder(s)/verzorger(s) en hopen dat dit een 
incident is geweest.  
Komt u uw kind met de auto ophalen, parkeert u deze dan in de hiervoor bedoelde 
vakken. Dit bevordert niet alleen de doorstroom in onze straat maar is tevens ook voor 
de veiligheid van de kinderen.  

http://www.deschalmvught.nl/ouders/vakantierooster
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2018-2019.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_04_-_2018
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


Gelieve ook op het trottoir uw fiets op een veilige plek weg te zetten zodat voetgangers 
en andere passanten nog op een fatsoenlijke manier via de voetgangersoversteekplaats 
kunnen oversteken of over de stoep hun weg kunnen vervolgen. 
Dank u wel! 
 

WERKZAAMHEDEN OVONDE  
 

Van De Gemeente Vught ontvingen we DEZE BRIEF! Hierin kunt u niet alleen lezen 

dat er vanaf maandag 5 feb. t/m medio maart 2018 gewerkt wordt aan de OVONDE 

maar kunt u tevens lezen in welke fasen de werkzaamheden worden verdeeld. Dat deze 
werkzaamheden van invloed zijn op de bereikbaarheid van onze school, kunt u begrij-
pen. We vragen u daarom, ook gelet op de melding vanuit onze buurt, of u hier rekening 
mee wilt houden. Komt u, indien mogelijk, op de fiets of te voet naar school om uw kind 
weg te brengen en te halen. Is dit onmogelijk voor u, houdt u dan a.u.b. aan de ver-
keersregels en geldende parkeerregeling m.b.t. de ‘KISS and RIDE’ zone.  
Namens een ieder bij voorbaat heel veel dank voor uw medewerking. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Derk  groep 1/2C 
 

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

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2018 - 2019 
 

Gister hebben die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor 
deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de tweede betalingsherinnering mee 
naar huis.  
Wij hopen dat e.e.a. zal leiden tot een vlotte afhandeling van de betalingen. Via het 
weekbulletin zullen we steeds vermelden wanneer de volgende betalingsherinnering 
met uw kind mee naar huis komt. 
 

KINDEROPTOCHT DOMMELBAORZEDURP 2018 
 

Net als de afgelopen jaren loopt De Schalm mee in de kinderoptocht van Vught op de 
carnavalsdinsdag. 
Dat is dit jaar op dinsdagmiddag 13 februari. 
Op donderdag 1 februari is er op school, van 15.15u -16.15u, een knutselmiddag. 
We gaan dan aan de slag met een leuke outfit voor de optocht. 
(Voor kinderen die mee willen knutselen en op donderdag naar de BSO gaan, kijken we 
naar een oplossing). 
Wil jij ook (weer) meedoen, geef je dan nu op! 

De uitnodiging met informatie vindt u op onze website (KLIK HIER). 

Mail naar: carnavalschalm@hotmail.com 

Feestelijke groet, 
de Carnavalscommissie 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-werkzh-ovonde-vught.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-kinderoptocht-dommelbaorzedurp-2018.pdf
mailto:carnavalschalm@hotmail.com


SYLVIE FLAMINGO’S  
 

 
The Cast 

Sylvie Flamingo’s birthday party 

Afgelopen week kwamen de collega’s van Such Fun! 
optreden voor groep 1 tot en met 4. 
Samen met 6 studenten van de PABO van Canterbury 
die drie weken stage lopen in Den Bosch brachten ze 
Sylvie Flamingo’s birthday party op de planken. Het ver-
haal werd losjes gebaseerd op Sylvie van Jennifer Sa-
ttler en werd geschreven door coördinator Yvonne 
Scherphof (die the very ugly monster speelde) . Voor 
het eerst waren er ook Such Funners die voor muzikale 
begeleiding zorgen! 
 

Het toneelstuk werd maar liefst 22 keer opgevoerd op elf ver-
schillende scholen.  Zo’n tweeduizend kinderen genoten er-
van. 
Sylvie Flamingo is bijna jarig en nodigt haar vrienden uit voor 
haar verjaardag. Ook denkt ze na over haar outfit, want ze is 
een beetje uitgekeken op al dat roze. Dat betekent dat ze haar 
dieet moet veranderen. Een zoektocht langs haar vrienden 
Roodkapje, koe, bij en draak levert een hoop transformaties 
op en ze wordt ook zelf nog eens opgegeten door een mon-
ster, maar uiteindelijk beseft ze dat ze toch gewoon het liefst 
wil zijn wie ze is: een roze, garnalen-etende flamingo! 

 

The band 

Wil je er meer over lezen en weten? KLIK HIER! 

 

Er staan ook berichten over Sylvie Flamingo’s op FACEBOOK en op TWITTER 

op 
 

VOORLEESONTBIJT op de AVULO vertelt juf Sophie meer hierover KLIK HIER 
 

Afgelopen woensdag hebben we weer een uiterst gezellig VOORLEESONTBIJT gehad 
op onze school. Gezellig opgemaakte bordjes, dienbladen e.d. met heerlijk belegde bo-
terhammen, broodjes en andere lekkernijen werden binnen gebracht. Terwijl de kin-
deren heerlijk zaten te eten, zorgden de leerkrachten in de bovenbouw er voor dat er 
voorgelezen werd.  
 

In de onderbouw werd eerst rustig gegeten. Sommige juffen lazen ondertussen voor uit 
hun eigen voorleesboek.  
Na het ontbijt stroomden in al deze groepen de opa’s en oma’s binnen om gezellig aan 
een groepje (klein-)kinderen te gaan voorlezen. Wat was het genieten voor zowel jong 
als oud. Dank aan alle lieve voorlees opa’s, oma’s, ooms, tantes en anderen! 
 

   
______________________________________________________________ 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-sylvie-flamingo-s.pdf
http://www.facebook.com/suchfunenglish
https://twitter.com/SuchFunDB
http://www.avulo.nl/gezellig-voorleesontbijt-bij-de-schalm
http://www.avulo.nl/gezellig-voorleesontbijt-bij-de-schalm
http://www.avulo.nl/gezellig-voorleesontbijt-bij-de-schalm
http://www.avulo.nl/gezellig-voorleesontbijt-bij-de-schalm


  



 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

05 
29 jan. 
 

 
 

30 jan. 
 

16.00-17.30: OB- en BB-
overleg 

31 jan. 
 

09.00-12.00: uitsatpje gr 
1-2A naar AH 
13.00-14.30: BHV-over-
leg 

 
 

06 
05 feb. 
 

15.45-17.00: Maandag-
gesprekken (ALLÉËN gr. 

1-2) 
Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 

06 feb. 
 

Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 

11.00-15.30: bezoek 
Rijksmuseum gr. 7-7A 
20.00: Ouderraadverga-
dering 
 

07 feb. 
 

Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 

07 
12 feb. 
 

CARNAVAL  
Voorjaarsvakantie t/m vr. 
16 feb. 

 

13 feb. 
 

CARNAVAL  
Voorjaarsvakantie 

 

 

14 feb. 
 

As-Woensdag  
Voorjaarsvakantie  

VALENTIJNSDAG 

 

08 
19 feb. 
 

13.30-15.00: muz-
iekvoorstelling ‘EI’ gr. 3 
& 4 
 

20 feb. 
 

 

21 feb. 
 

08.45: LOT-controle 
groep 1-2A t/m 8A 
 
 

 

09 
26 feb. 
 

16.00-17.30: BOVO – 
overleg 
19.00-20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst (zaaltje H. 

Hart parochie) 
 

27 feb. 
 

13.30-15.00: muz-
iekvoorstelling ‘Anders’ 
gr. 7 & 8 

28 feb. 
 

LANDELIJKE LUI-
ZENDAG 
13.00-14.30: OB- en BB-
overleg 

   

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf


 

 
06 

26/01/2018 - 
22/02/2018 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

01 feb. 
 

15.15-16.30: knutse-
len Carnaval in de OB 
16.00-17.00: overleg 
onderzoeksteam BE-
GAAFDHEID school-
advies gaat mee met 
de groepen 8 

02 feb. 
 

 

03 feb. 
 

 

 

04 feb. 
 

 

 

08 feb. 
 

Adviesgesprekken gr. 
8 & 8A (volgens planning 

mi.+av.) 
 

09 feb. 
 

Carnavalsviering in 
de groepen 

10 feb. 
 

 

11 feb. 
 

CARNAVAL 

 

’s middags 
ROOSTERVRIJ 
voor ALLE GROE-
PEN i.v.m. het be-
gin van de Voor-
jaarsvakantie 

15 feb. 
 

Voorjaarsvakantie  
 

 

16 feb. 
 

Voorjaarsvakantie  
 

 

17 feb. 
 

 

 

18 feb. 
 

 

 

22 feb. 
 

maandoverzicht 7 
komt uit 
16.00 - 17.30: TEAM-
vergadering 
 

23 feb. 
 

 

24 feb. 
 

 

25 feb. 
 

Schoolvolleybaltoer-
nooi gr. 4 t/m 6 & 7/8 
(o.v.b. van voldoende belang-
stelling) 
 

01 mrt. 

COMPLIMEN-
TENDAG

 
13.30-15.00: muziek-
voorstelling ‘oor over-
boord’ gr. 1 & 2 

02 mrt. 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 
2 
 

03 mrt. 
 
 

04 mrt. 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2018.pdf




VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND FEBRUARI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
27-01 Julius  4A  09-02 Siebe  1/2E 
27-01 Tijn  5A  09-02 Wies  3A 
27-01 Elisa  8  10-02 Ruben  1/2D 
28-01 Valentijn  6A  10-02 Sofie  6 
29-01 Annelotte  1/2B  15-02 Julia  1/2B 
29-01 Nanna  6  15-02 Valérie  1/2E 
01-02 Isabel  4  15-02 Olivier  7A 
01-02 Jackie  4  17-02 Mats  6A 
01-02 Neine  5A  19-02 Roberto  5A 
02-02 Julian  3  20-02 Cecilia  6A 
02-02 Tom  5A  22-02 Veerle  1/2D 
02-02 Max  7A  22-02 Ezra  8 
04-02 Wout  6A  26-02 Damien  1/2C 
05-02 Jules  1/2D  27-02 Hidde  7 
06-02 Jolie  5A  27-02 Anna  8A 
06-02 Elise  8A  29-02 Ties  6 
07-02 Boudewijn  1/2A     
08-02 Zara  6     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND FEBRUARI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
25-01 juf Stephanie  5  juf Nelly  
 juf Lieke(middag) 6A  juf Kirsten  
26-01 juf Stephanie  5  juf Nelly  
 meester Gerard (middag) dir.  n.v.t. 
29-01 juf Stephanie  5  juf Anita  
 juf Elizabeth  IB/BB  n.v.t. 
30-01 juf Ellen  4A  meester  
 juf Stephanie  5  juf Anita  
31-01 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
 juf Stephanie 5  juf Nelly  
01-02 juf Stephanie  5  juf Nelly  
 meester Luuk  8  juf Lies  
02-02 juf Nicole  1-2C  juf Gemma  
 juf Yvonne (middag) 1-2D  juf Marjo  
 juf Lieke  3  juf Anita  
 juf Stephanie  5  juf Nelly  
 meester Luuk  8  meester Eric  
05-02 juf Monique (middag) 1-2B  vervangerspool regelt dit 
 juf Stephanie  5  vervangerspool regelt dit 
06-02 juf Stephanie  5  vervangerspool regelt dit 
07-02 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
 juf Stephanie  5  vervangerspool regelt dit 
08-02 juf Stephanie  5  vervangerspool regelt dit 
 meester Luuk  8  vervangerspool regelt dit 
09-02 juf Stephanie  5  vervangerspool regelt dit 
19-02 juf Elizabeth  IB/BB  n.v.t. 
21-02 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  



28-02 juf Monique  1-2B  vervangerspool regelt dit 
 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
SCHOOLSPOT.NL VOOR HET ONDERWIJS 
 

 

 

Schoolspot is voor het basison-
derwijs de webwinkel gericht op 
ouders van leerlingen in het ba-
sis- en speciaalonderwijs. 
 

Door het contract van onze school 
met APS IT-diensten, een firma 
die centraal de software voor ba-
sisscholen in Nederland inkoopt, 
kunt u als ouder van onze  

 

school, ICT-producten aanschaffen voor uw kind via deze internetwinkel. Deze inter-
netwinkel, voorheen bekend onder de naam ‘SURFSPOT’, is al jaren exclusief de 
winkel voor studenten en sinds enkele jaren is er die mogelijkheid ook voor het ba-
sisonderwijs.De nieuwe naam en uitstraling maakt de winkel meer herkenbaar 
voor het basisonderwijs. Daarnaast breidt men het assortiment van schoolspot ver-
der uit met producten voor het leren thuis, aansluitend op het onderwijs in de klas. 
  
Het bestelproces blijft hetzelfde, je kunt gewoon blijven inloggen met je bekende in-
loggegevens. De service en de lage prijzen blijven uiteraard zoals je van ons gewend 
bent. 
  

Nieuwsgierig naar de nieuwe webwinkel? Neem dan nu een kijkje op schoolspot. Je 
kunt hen ook volgen op facebook. 
  
Graag tot ziens op schoolspot! 

 
  

http://schoolspot.nl/
http://schoolspot.nl/
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635424/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635425/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635426/eQ9vEKsAuxZbug5
https://www.schoolspot.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-schoolspot-jan-2018.pdf


  



DEUN EN DEINDER 
 

 
 

http://www.dommelbaorzedurp.org/

