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10/02/2016 - 

16/02/2016 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
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 

Maandag 13 feb. 15.45-16.30: overleg werkgr. BEGAAFDEN 
18.45–20.30: H. Vormsel bijeenkomst 

Dinsdag 14 feb. VALENTIJNSDAG 

09.00-10.30: bezoek Stedelijk Museum gr. 7A 
16.00-17.30: TEAMvergadering 

 
Woensdag 15 feb. 13.00-15.30: ZORG-overleg 

Donderdag 16 feb. 16.00-17.30: BB-overleg 

Vrijdag 17 feb.  

 

 
 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

 

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! 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/handl-msi-ouders-verzorgers-2016.pdf
http://www.deschalmvught.nl/
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_06_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


AANVANGSTIJD LESSEN 08.45 u. EN 13.15 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 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. 
 

NIEUWE WERKPLEK JUF NADIA  
 

Zoals u weet wordt juf Stephanie tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door juf 
Nadia en juf Lieke van de Ven. Onlangs heeft juf Nadia een baan aangeboden gekregen 
op een school in Oisterwijk waar ze, m.i.v. maandagaanstaande, kan beginnen met wer-
ken. Hoewel de vervanging van juf Stephanie nog enkele weken duurt, kunnen en willen 
we juf Nadia echter deze kans op werk niet ontnemen. Daarbij komt dat zodra juf Ste-
phanie weer komt werken, er geen uren beschikbaar komen voor juf Nadia om bij ons 
te blijven werken. In een aparte brief informeren we de ouders van groep 5 over haar 
vertrek en hoe we dit vertrek gaan oplossen. 
 

We wensen juf Nadia heel veel succes toe op haar nieuwe school en danken haar voor 
de grote inzet en betrokkenheid bij onze school en de kinderen uit de groepen 4 en 5 in 
het bijzonder. 
 

JUF LIEKE FULLTIME NAAR GROEP 5 
 

Vanaf het moment waarop juf Nadia ons heeft geïnformeerd over het feit dat ze per 13 
februari gaat werken op een school in Oisterwijk, zijn we intern op zoek gegaan naar 
een mogelijke opvolger/-ster voor haar in groep 5. Dat hierbij het belang van de kinderen 
en de rust in deze groep voorop staan, zal u niet verbazen. Al snel kwamen we toen uit 
bij juf Lieke. Samen met juf Nadia gaf zij de afgelopen maanden al les aan deze groep. 
Haar vragen om als fulltime leerkracht in de groep aan het werk te gaan, lag dan ook 
voor de hand. Hoewel juf Lieke graag het schooljaar in groep 3A zou willen afmaken, 
zag zij het belang in van de vraag om fulltime in groep 5 aan het werk te gaan. We zijn 
dan ook erg blij u te kunnen zeggen dat juf Lieke, tot aan het moment waarop juf Ste-
phanie weer volledig aan het werk zal zijn, de juf van groep 5 is.  
 

In eerder vernoemde aparte brief informeren we de ouders van groep 3A over het ver-
trek van juf Lieke uit deze groep. We wensen haar heel veel succes toe in groep 5. 
 

Graag hadden we hier ook bekend willen maken wie de werkzaamheden van juf Lieke 
in groep 3A op maandag en vrijdag van haar over gaat nemen. Helaas kunnen we u 
daar op dit moment nog geen informatie over geven. Samen met de vervangingspool 
zijn we namelijk nog op zoek naar een passende invulling. Zodra we die gevonden heb-
ben, informeren we de ouders van groep 3A via MSI. 
 

De directie 

______________________________________________________________ 
 

  



 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Julia  groep 1/2B 
 

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

HOOG BEZOEK IN DE GROEPEN 1-2 
 

Op vrijdagochtend 3 februari werden de kleutergroepen in het kader van het ridderthema 
getrakteerd op een zeer indrukwekkende ridderdemonstratie op onze school. Daartoe 
kregen we visite van enkele ridders, schildknapen, jonkvrouwen en een chirurgijn. In 
verschillende workshops vertelden zij over het dagelijkse leven van de reizende ridders, 
over de wapens en over het werk van de chirurgijn. We zagen hoeveel laagjes kleding 
een ridder draagt en we mochten zelf ervaren hoe zwaar al die kleding is. Tevens zagen 
we ridders ten strijde trekken. En we merkten dat de schilden zo stevig waren, dat we 
met drie kleutergroepen nog niet sterk genoeg waren om de ridders aan te vallen! Na-
mens alle kleuters een woord van dank aan alle ridders en aan de oudervereniging, 
dankzij wie dit financieel mogelijk was. Een speciaal dankwoord voor de moeder van 
Quirine uit 1/2d, die het initiatief had genomen voor deze bijzondere ochtend.  
 

   
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
09-02 Wies  1/2E 
10-02 Ruben  1/2D 
10-02 Sofie  5A 
15-02 Valérie  1/2E 
15-02 Olivier  6A 
17-02 Mats  5 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
09-02 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Nadia  5  meester Lex 
 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
10-02 juf Nadia  5  meester Lex 
 juf Marlous 8A  vervangerspool regelt dit 
15-02 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Het thema van deze week is ‘Groenteshakes maken’  
 

Deze week maken de kinderen naschooltijd lekker shakes van 
groente en fruit. Ze mogen zelf kiezen welke combinatie ze willen pro-
beren. 

 

 

Daarna alles in de blender en proeven. 

Wie weet vinden ze wel een heerlijke nieuwe drank uit met gezonde ingrediënten. 
 

Het programma van februari op de bso: 
 

Februari 2017 
Week 6 

6 t/m 10 feb. 
 

Thema: Groenteshake week 

Deze week gaan we groentes beter leren kennen. De kinderen mo-
gen vertellen welke groentes ze kennen. Daarnaast hebben we deze 
week een groente quiz en gaan we lekker shakes maken. 

Week 7 

13 t/m 17 feb. 

Thema: Hartenweek 

Tijdens deze week vindt Valentijnsdag plaats dus gaan we mooie   
valentijnskaarten maken en hartjes knutselen met mooie glitters 

Week 8 

20 t/m 24 feb.  

Thema: Breekbroodbakweek 

De kinderen mogen deze week zelf brood gaan bakken. En daarna 
natuurlijk lekker opeten! Om 5 uur worden er deze week geen crac-
kers gegeten maar heerlijk eigengemaakt brood.  

Week 9 

27 feb. t/m 3 mrt. 
 
CARNAVALSVAKANTIE! 

 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

  



(KINDER-) CARNAVAL VUCHT 
 

 
Klik op de afbeelding voor de website 

 
 

http://jj-carnaval.nl/


FUN2MOVE: MILES FOR MUSCLES 
 

   

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor meer info 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-06-voetbaltoernooi-copro-klein.pdf


ZATERDAG 11 FEB. ‘DEUN EN DEINDER VEUR DE KEINDER’ 
 

 
 

  

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


V.O.S. SPEELT SHREK DE MUSICAL 
 

 

Dit jaar speelt de V.O.S.: 
 

Shrek de Musical 
 

De V.O.S. (Vereniging Oisterwijkse Spelers) is een enthousiast 
amateur theatergezelschap wat jaarlijks in Het Openlucht theater 

 

 

in Oisterwijk, gedurende een aantal zomeravonden eind juni 
– begin juli, in het weekend, een fraaie voorstelling voor een 
breed publiek ten tonele brengt. Dit jaar gebeurt dat al weer 
voor het 52ste jaar. Graag brengen we u nog even in 
herinnering de voorstelling van afgelopen jaar, “The West 
Side Story”, en niet te vergeten de weergaloze voorstelling 
in het jubileumjaar 2015 toen de V.O.S. haar 50 jarig 
bestaan vierde.  
 

Dit jaar gaan ze weer het beste in zichzelf naar boven halen 
in de musical uitvoering ‘SHREK’! Het wordt opnieuw een 
voorstelling waar u na afloop met veel plezier aan terug 
zult denken.  
 

Voor meer info kunt het best even kijken op ‘www.vos-oisterwijk.nl’ of volg De V.O.S. 
op Facebook 

 

V.O.S. SPEELDATA 2017: 
 

 datum: aanvang: 

Vrijdag 23 juni 20:30 u. 

Zaterdag 24 juni 20:30 u. 

Zondag 25 juni 14:30 u. 

Vrijdag 30 juni 20:30 u. 

Zaterdag 01 juli 20:30 u. 

Zondag 02 juli 14:30 u. 

Vrijdag 07 juli 20:30 u. 

Zaterdag 08 juli 14:30 u. 
 

Voor het verhaal van ‘SHREK’ KLIK HIER! 

 

https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-47-shrek-the-musical.pdf
http://www.vos-oisterwijk.nl
http://www.vos-oisterwijk.nl/uitvoeringen/shrek-the-musical-2017

