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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
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.  

Maandag 05 feb. 15.45-17.00: Maandaggesprekken (ALLÉËN gr. 1-2) 

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

Dinsdag 06 feb. Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 

11.00-15.30: bezoek Rijksmuseum gr. 7-7A 
20.00: Ouderraadvergadering 

Woensdag 07 feb. Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 

Donderdag 08 feb. Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 

Vrijdag 09 feb. Carnavalsviering in de groepen 

 ’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE GROEPEN i.v.m. 
het begin van de Voorjaarsvakantie 

 

 
 

GRIEPGOLF OOK OP DE SCHALM; KINDEREN GEVRAAGD THUIS TE BLIJVEN!! 
 

Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen heerst er in Nederland een ‘Griepgolf’ met 

als gevolg dat er veel mensen ziek zijn (o.a. KLIK HIER!). Ook op De Schalm is dit 

duidelijk merkbaar. Niet alleen blijven er verschillende stoeltjes en tafeltjes van kinderen 
leeg ook juffen en meesters moeten zich vanwege de griepgolf ziek melden. 
 

Tot deze week was het ons steeds gelukt om in samenwerking met de vervangerspool 
de vervanging van zieke/afwezige collega’s op te vangen. Afgelopen maandag echter 
was dit, ondanks verwoede pogingen van velen, onmogelijk gebleken. We hebben er 
toen voor moeten kiezen om de kinderen, voor zo ver mogelijk, thuis te laten! Een nood-
greep waar we, als het even kan, geen gebruik van willen maken en dus ook nog nooit 
hebben hoeven maken. 
Dank hierbij aan de ouders/verzorgers van groep 4 dat het hen, op een paar na, was 
gelukt om hun kind voor deze dag elders onder te brengen. 
 

Een ongeluk komt echter nooit alleen en zo werden we deze week wederom geconfron-
teerd met een invallers probleem morgen in groep 4! Gelukkig hoeft het deze keer niet 
zo ver te komen dat we de ouders moeten vragen hun kind thuis te houden maar hebben 
we, met wat ‘kunst en vliegwerk’, een oplossing gevonden. ’s Morgens zal onze school-
assistente juf Patricia de groep opvangen met ondersteuning van juf Ellen, directie en 
andere collega’s. 
’s Middags komt juf Berni vanuit de vervangerspool naar onze school om de groep op 
te vangen.  

https://www.ad.nl/binnenland/griepgolf-velt-basisscholen~a22e2be4/
http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-05-2018.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


Dank aan iedereen die heeft meegedacht en meegeholpen om deze vervanging in te 
vullen. We hopen deze ‘griepgolf’ geen groepen meer naar huis te sturen of op te split-
sen over andere groepen maar garanderen is helaas onmogelijk. 
 

Wel vragen we u of u iemand kent in uw omgeving die beschikt over een onderwijs 
bevoegdheid en graag in dergelijke ‘noodgevallen’ bij ons ons school in zou willen val-
len? Vraagt u hem/haar contact op te nemen met school zodat we de gegevens kunnen 
noteren en hem/haar kunnen benaderen. Beschikt u zelf over een onderwijsbevoegd-
heid en zou u benaderd willen worden om in te vallen? Geeft u dat dan a.u.b. ook nog 
even aan ons door? Alvast dank voor uw hulp en meedenken. 
 

NAW GEGEVENS CONTROLEREN EN/OF AANPASSEN IN MSI  
 

Voor de communicatie met u als ouder/verzorger is het belangrijk dat de data/info in ons 
ouderportaal MSI op orde is. I.t.t. enkele jaren geleden is dit echter geen taak meer die 
bij de school ligt maar een taak waar u als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor 
bent.  
 

Alleen gegevens die door u ‘openbaar’ gemaakt kunnen worden (en ook weer ‘verbor-
gen’) zijn zichtbaar voor andere ouders.  
Info over bijvoorbeeld de gezondheid van uw kind, blijft ten alle tijden verborgen voor 

iedereen behalve u, eventueel een andere gekoppelde gebruiker meestal uw partner, 
én de groepsleerkracht. 
Mede hierdoor is MSI een krachtig en bovenal veilig ouderportaal wat we gebruiken 
t.b.v. de communicatie tussen school en u en vice versa. 
 

Controleert u daarom a.u.b. regelmatig of de in MSI aanwezige gegevens van u en/of 
uw kind(-eren) nog actueel zijn? Wanneer we u in dan een bijzonder geval moeten be-
reiken, kunnen we u ook écht bereiken. 
 

Voor meer info over het werken met MSI verwijzen we u graag naar de handleiding op 

onze website, KLIK HIER! 
 

AANVANGSTIJD LESSEN 08.45 u. EN 13.00 u.  
 

Namens de leerkrachten vraag ik u nogmaals of u er op wilt toe zien dat uw kind tijdig 
op school aanwezig is. Het komt nog al te vaak voor dat kinderen pas na de tweede bel 
op school komen. 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. 
Dank u wel voor uw medewerking. 
 

HERFSTVAKANTIE JAARROOSTER 2018 - 2019 GECORRIGEERD!! 
 

Op het afgelopen week aan u gepubliceerde VAKANTIEROOSTER voor 2018-2019 
hebben we per abuis een foutieve vakantieweek vermeld. De Herfstvakantie in het 
nieuwe schooljaar is van ma. 15 t/m vr. 19 oktober. Het gecorrigeerde vakantierooster 

vindt u 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. 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/handl-msi-ouders-verzorgers-2016.pdf
http://www.deschalmvught.nl/ouders/vakantierooster
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2018-2019.pdf


PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
Ook voor de Voorjaarsvakantie maken we u er weer op attent dat de leerplichtambtenaar 
het verzuim vlak voor een vakantie komt controleren. Ter informatie tonen we u de ge-
bruikelijke info welke we steeds rond een vakantie ontvangen.  
------------------------------------------------------------ 
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. De leerplichtambtenaren van het RBL 
houden ook dit jaar weer een prikactie. Deze keer wordt er op 09 februari gecontroleerd.  
De opzet is zoals voorheen.  
 

Aanpak 
Voor 10.00 uur worden alle twijfelachtige ziekmeldingen en gevallen van ongeoorloofd 

schoolverzuim bij het RBL gemeld. Het gaat dan om: 
1.      kinderen die niet zijn afgemeld en dus onbekend afwezig zijn. 
2. kinderen die geen toestemming hebben gekregen voor de afwezigheid: de ouder 

heeft verlof bij u aangevraagd maar niet gekregen. De kinderen zijn vervolgens of 
afwezig of ziek gemeld; 

 

Belangrijk: bij de ziekmelding dient het verblijfadres van het kind te worden doorge-
geven! De controle door de leerplichtambtenaar zal namelijk op het verblijfadres 
van het kind plaatsvinden. Wanneer de leerplichtambtenaar bij een controlebezoek 
aan huis niemand thuis aantreft, dan wordt dus zonder meer proces-verbaal tegen 
de ouders opgemaakt. De ouders krijgen dan niet eerst een waarschuwing. 

3.       afmeldingen van leerlingen waarbij de directie vraagtekens plaatst. 
 

De leerplichtambtenaren van het RBD kunnen dan gericht gaan controleren. Vanaf 
10.00 uur zullen de leerplichtambtenaren de gemelde leerlingen thuis gaan bezoeken.  
 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft over de geplande prikactie, kunt u telefonisch contact opnemen met 
het RBL, 
073-55 31 193 of via de e-mail: rbl@sint-michielsgestel. 
 

Met vriendelijke groet, 
J. van Grinsven, 
coördinator RBL. 

 

------------------------------------------------------------ 
met vriendelijke groet, 
De Directie 

______________________________________________________________ 

 
 

VROEG ENGELS LEREN GAAT NIET TEN KOSTE VAN NEDERLANDS 
 

Basisschoolleerlingen ondervinden geen hinder van het leren van Engels vanaf groep 
1 in vergelijking met leerlingen die later met Engels starten. Dat blijkt uit onderzoek 
van KBA Nijmegen en Expertisecentrum Nederlands naar de effecten van vroeg 
vreemdetalenonderwijs (vvto). 
 

Wilt u het gehele artikel lezen? KLIK HIER! 

______________________________________________________________ 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-05-vvto-persbericht.pdf


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
02-02 Julian  3 
02-02 Tom  5A 
02-02 Max  7A 
04-02 Wout  6A 
05-02 Jules  1/2D 
06-02 Jolie  5A 
06-02 Elise  8A 
07-02 Boudewijn  1/2A 
08-02 Zara  6 
09-02 Siebe  1/2E 
09-02 Wies  3A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
01-02 juf Lieke 3  juf Nicole  
 juf Stephanie  5  juf Nelly  
 meester Luuk  8  juf Janneke  
02-02 juf Nicole  1-2C  juf Gemma  
 juf Yvonne (middag) 1-2D  juf Saskia  
 juf Lieke  3  juf Nicole  

 
juf Hilde  

4  
juf Patricia  
juf Berni  

 juf Stephanie  5  juf Nelly  
 meester Luuk  8  juf Janneke  
05-02 juf Monique (middag) 1-2B  juf Saskia  
 juf Stephanie  5  meester Geert  
06-02 juf Stephanie  5  meester Geert  
07-02 juf Anneke  1-2A  juf Samantha  
 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
 juf Stephanie  5  juf Nelly  
08-02 juf Marlies  1-2E  juf Dymph  
 juf Lieke  3  juf Janneke  
 juf Stephanie  5  juf Nelly  
 meester Luuk  8  juf Lies  
 juf Frida (middag) 8A  meester Gerald  

09-02 juf Lieke  3  juf Janneke  
 juf Stephanie  5  juf Nelly  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

NEW ENGLISH WALLS; COME AND SEE WHAT WE ARE LEARNING! 
 

 
 
 



BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Het thema van deze week is ‘Groenteshakes maken’  
 

Deze week zijn de kinderen van de bso gestart met de eerste 
voorbereidingen voor Carnaval! Zo zijn de kideren gestart met mooie 
tekeningen voor Carnaval en zijn de eerste schudkokers al gemaakt.  
Het programma voor de Carnavalsvakantie van de bso is ook al klaar. 
Hieronder ziet u kort de inhoud van de vakantie activiteiten.  

 

Het programma tijdens de voorjaarsvakantie op de bso: 
 

kinderen mogen maandag en dinsdag verkleed 
komen! 
 

 

 
 

12 t/m 16 Februari 2018 
MAANDAG 

. 
 

Vandaag starten we met het maken van Clownpizza’s. Kinderen mo-
gen met gezonde producten hun pizza versieren en laten zien wat voor 
mooie clown ze daarmee kunnen maken. En met de lunch gaan we 
deze lekkernij proeven! 
 

In de middag gaan we rammelaars, maskers en rijstballonnen maken 
die we daarna gebruiken tijdens het hossen in het kussenlokaal. 

DINSDAG 

 
In de ochtend starten we met de voorbereidingen voor de optocht. We 
gaan ons eerst mooi maken, zoals schminken en verkleden. Ook ne-
men we vandaag de rammelaars, maskers en rijstballonnen mee naar 
de optocht dus misschien maken we er nog een paar! 
 

We gaan in de middag naar de jeugdoptocht kijken en zijn tussen 
13.30 uur en 16.00 uur van de locatie af.  

DONDERDAG 

 
Deze dag gaan we lekker naar Monkeytown. Daar kunnen we binnen 
heerlijk klimmen, klauteren, rennen, springen en nog veel meer. 
Tussen 10.00-16.00 uur zijn we van de locatie. 
We eten tussen de middag bij Monkeytown lekker frietjes. 

 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6tKYv_DYAhVCAcAKHac_C20QjRwIBw&url=https://www.azczutphen.nl/nieuws/carnaval-2018-op-9-em-10-februari/&psig=AOvVaw2Cb2lfDJegJOzfpXl5Zrw6&ust=1516879649257932

