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AGENDA: 
Donderdag 02 feb. schooladvies gaat mee met de groepen 8 

Bezoek Rijks Museum door gr 7 & 7A (rondl. van 13.00 u. - 14.30 u.) 

Vrijdag 03 feb. Ridder workshop t.b.v. de groepen 1-2 

Maandag 06 feb. 13.45-15.15: bezoek Stedelijk Museum gr. 8 
Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 
20.00-23.00: RVT-overleg 

Dinsdag 07 feb. 09.00-10.30: bezoek Stedelijk Museum gr. 5 
10.00-11.30: bezoek Stedelijk Museum gr. 6 
13.45-15.15: bezoek Stedelijk Museum gr. 7 
Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 
16.00-18.00: OB-overleg 

Woensdag 08 feb. 09.00-11.30: bezoek Stedelijk Museum gr. 6A 
09.15-10.15: bezoek kasteel Heeswijk (C-D-E) 
13.00-15.30: overleg werkgr. REKENEN 
13.00-15.30: ICC scholingsbijeenkomst 
13.30-16.00: DOE-middag Maurick College (ll’n K/B advies) 
Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 

Donderdag 09 feb. 13.45-15.15: bezoek Stedelijk Museum gr. 8A 
15.45-16.30: overleg werkgr. TAAL 
Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 

Vrijdag 10 feb. Roostervrij gr. 1 t/m 2 
 

 
 

VERNIEUWDE SCHOOLGIDS OP WEBSITE 
 

Deze week is de vernieuwde schoolgids op onze website geplaatst. Ook de ‘Bijlage bij 
de Schoolgids’ staat op onze website. Dank aan alle betrokkenen die meegewerkt heb-
ben aan de totstandkoming er van. Het was een flinke klus maar het resultaat mag ge-
zien en gelezen worden. 
 

Ook nieuwsgierig geworden naar onze schoolgids? KLIK HIER 

Voor de ‘bijlage bij de schoolgids’, KLIK HIER 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 

 Siebe  groep 1/2E 
Wij wensen hem een goede start toe van een leerzame en fijne basisschoolperiode. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/schoolgids-2016-2018-def.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/bijlage-bij-de-schoolgids-2016-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_05_-_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-05-2017.pdf


BEZOEK KASTEEL HEESWIJK GR 1-2A 
 

In het kader van het thema ridders en kastelen brengen alle kleutergroepen deze peri-
ode een bezoek aan Kasteel Heeswijk. Hieronder een verslag van de ervaringen van de 
kinderen uit 1/2a. 
 

Kaatje: Er was een Chinese kamer, daar stonden allemaal koffietjes en bordjes… 
Fransje:… en een schilderij met een pot erop en met een Chinees mannetje erop. 
Bauke: Het was heel oud en je mocht er niet in kijken. 
Hein: Het was heel chique. 
Julian: Daar stonden dikke flessen met plaatjes erop. 
 

Frederique: Er was ook een schilderij. 
Binck: Ja, met een meneer met een rood jasje aan en allemaal medailles erop geplakt. 
Fiene: Dat was Willem. 
Florentine: Die woonde daar in het kasteel. 
Eva: De heks kwam er ook bij. 
Valerie: En de heks wou hem als de andere ridders betoveren, maar toen hij hem zag, 
toen was hij meteen verliefd op hem. 
 

   
 

Boudewijn: De ridders zagen de vijanden aankomen… 
Thom:… omdat dan konden ze zich verstoppen achter de kantelen. 
 

Tijs: Ze moesten de ramen dicht hebben met een luik van hout… 
Finn:… omdat de regen niet kan binnen komen. 
 

Cato: Er is een bibliotheek. 
Charlotte: Daar waren heel veel boeken. 
Lucas: Er was 1 heel dik boek. 
Kick: En de stoel was van de man met het grote schilderij. 
 



Sophie: In de keuken was een weegschaal om te we-
gen… 
Cas:… en een pomp waar water uit kwam. Dat stond 
aan een klein kastje en dan moest je zo bewegen met 
die stok en dan zit er een buis en daar komt het water 
uit.  

 
 

Wat een bijzondere ervaring voor de kinderen! Dank aan de vrijwilligers van Kasteel 
Heeswijk, aan de ouders die ons wilden vergezellen én aan de Oudervereniging dankzij 
wie dit uitstapje financieel mogelijk werd gemaakt.  
 

SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN VUGHT & CROMVOIRT 
 

Op woensdagmiddag 10 mei 2017 organiseert schaakvereniging de Vughtse Toren al 
weer voor de negende keer het schoolschaakkampioenschap voor basisscholen in 
Vught en Cromvoirt. Dit toernooi vindt plaats in basisschool de Lichtstraat te Vught. Het 
zal starten om 14:30 u. en uiterlijk 17:30 u. eindigen. 
 

Vorig jaar gingen we er met de titel vandoor. Die prestatie proberen we dit jaar uiteraard 
te evenaren!  Er wordt gespeeld in teams van vier leerlingen. Elke basisschool uit Vught 
en Cromvoirt mag met drie teams deelnemen. Deelname is gratis. De winnende school 
krijgt de wisselbeker en mag zich een jaar lang Schoolschaakkampioen basisscholen 
Vught en Cromvoirt noemen.  
 

Daarnaast is er voor aankomend talent t/m 8 jaar een apart toernooi om de titel “Aanko-
mend talent 2017”.  
 

Via MSI heeft u al een oproep ontvangen om uw kind op te geven middels het antwoord-
strookje bij dat bericht.  
 

MSI bericht gemist? KLIK HIER om het te lezen en het antwoordstrookje in te vullen. 

Vul hier de naam en groep van uw kind in.  
 

Let op: opgeven kan tot en met 16 februari! 
 

met vriendelijke groet, 
meester Mart 
 

EVEN VOORSTELLEN ……. 
 

 

Mijn naam is Rick.  
Ik ben een eerstejaars student op het Koning Willem 1 College 
in Den Bosch. Ik volg hier de opleiding onderwijsassistent en ik 
wil later de pabo gaan doen. Ik ga voor mijn stage juf Ellen hel-
pen in groep 4A en ik heb er erg veel zin in. Verder nog wat 
informatie over mijzelf. Ik woon in Vught en ik ben 16 jaar oud. 
Ik volleybal bij de vereniging VVC-Vught waar ik vroeger nog wel 
eens training heb gegeven. Verder werk ik nog bij de Albert Heijn 
in Vught.  
Ik heb er nogmaals erg veel zin in en ik hoop een aantal van 
jullie tegen te komen op De Schalm! 

 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/58905027-6a68-4e0e-83f0-359d6d47348e


SCHOOLVOETBAL MEISJES EN JONGENS GROEPEN 5 T/M 8 
 

In april staat het schoolvoetbaltoernooi weer op de kalender. We kunnen ons weer aan-
melden voor dit jaarlijkse toernooi. Het toernooi zal plaatsvinden op de velden van Voet-
balvereniging de Zwaluw (De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught). 
 

U kunt uw kind inschrijven door te reageren op het inmiddels via MSI verstuurde bericht.  
Geeft u daarbij de naam en groep van uw kind door. Het zou fijn zijn wanneer in uw 
reactie kunt laten weten of u een team wilt coachen op deze dag. U wordt dan via MSI 
op de hoogte gebracht van het speelschema van uw team. 
 

Woensdag 5 april 2017 spelen de jongens- en meisjeszeventallen uit groep 5/6 vanaf 
13.30 uur tot uiterlijk 17.15 uur. 
 

Woensdag 12 april 2017 spelen de jongenselftallen uit groep 7/8 vanaf 13.30 uur tot 
uiterlijk 17.15 uur. 
 

Woensdag 19 april 2017 spelen de meisjeszeventallen uit groep 7/8 vanaf 13.30 uur tot 
uiterlijk 17.15 uur 
 

Verdere informatie met betrekking tot tijdsindeling, shirts etc. volgt later. 
 

Via MSI heeft u deze aankondiging al ontvangen. Via het antwoordstrookje bij dat bericht 
kunt u uw zoon/dochter aanmelden.  
 

MSI bericht gemist? KLIK HIER om het te lezen en het antwoordstrookje in te vullen. 

Vult u hier niet alleen de naam en groep van uw kind in maar laat ook even weten of u 
een team kunt begeleiden?  
 

Let op: opgeven kan tot en met 24 februari! 
 

Met vriendelijke groet, 
juf Ellen 
meester Mart 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
02-02 Julian  1/2B  07-02 Boudewijn  1/2A 
02-02 Tom  4A  08-02 Zara  5A 
04-02 Wout  5  09-02 Wies  1/2E 
04-02 Philip  8A  10-02 Ruben  1/2D 
05-02 Jules  1/2D  10-02 Sofie  5A 
06-02 Jolie  4     
06-02 Elise  7A     

 
  

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/58906b30-87f8-4b0b-b59e-22836d47348e


VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
02-02 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Babette (ochtend) 3  juf Lieke vd V. 
 juf Lieke B. 6A  juf Tanja 
 juf Nadia 5  juf Monique 
03-02 juf Marlies  1-2E  juf Nicole  

 juf Nadia 5  
juf Monique (ochtend) 
vervangerspool regelt de middag 

07-02 juf Renée  3A  juf Lenneke 
 juf Hilde  4  juf Marjo 
08-02 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
09-02 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

SPECIALE KINDERVOORSTELLING IN DE SPEELDOOS 
 

Woensdagmiddag 8 februari wordt de film ‘De GVR’, naar het gelijknamig boek van 
Roald Dahl, vertoont in theater De Speeldoos in Vught. Tevens is er dan een speciale 
Pannenkoekenactie. Op zondagmiddag 26 mrt. is er in dit theater een speciale jeugd-

voorstelling. Voor meer info over deze beide voorstellingen kunt u op de website van De 

Speeldoos kijken of KLIK HIER voor de nodige info zoals aanvangstijd e.d. 
 

UITNODIGING: ‘VRIJESCHOOLONDERWIJS TILBURG” 
 

 

VVOT is een ouderinitiatief met als doel om een 
Vrijeschool voor voortgezet onderwijs op te rich-
ten in Tilburg. Het doel waar wij op richten is om 
in augustus 2018 te starten met twee brugklassen 
VMBO/HAVO/VWO. Deze nieuwe school is uit-
drukkelijk bedoeld voor leerlingen afkomstig van 
alle basisscholen in de regio. Omdat de school 
nog in oprichting is, hebben we nog geen gebouw 
waar we mensen kunnen uitnodigen. Om toch de 
toekomstige middelbare scholieren te kunnen 
ontmoeten, zijn er deze kennismakingsavonden. 
 

Alle kinderen van groep 6 en 7 en hun ouders 
zijn van harte uitgenodigd om te komen ken-
nismaken, ontdekken en ervaren. Ook andere 

geïnteresseerden zijn van harte welkom. De toe-
gang is gratis.  
Meer informatie over het initiatief vindt u op 
www.vvot.nl. 

 

Er wordt stilgestaan bij de vraag: Wat is vrijeschoolonderwijs? Waarom is het juist in 
deze tijd zo actueel? Wat heeft deze op te richten Vrijeschool haar leerlingen te bie-
den?  
Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het kind deze 
kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwik-
keling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en 
creativiteit.  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-voorstellingen-speeldoos.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-05-poster-vvot.pdf


Voor meer informatie over deze vorm van onderwijs kunt u kijken op www.kiezenvoor-
devrijeschool.nl  

 

 



 

 
 
  



 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-05-deun-en-deinder.pdf

