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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

DE SCHALM IN DE MEDIA: 
 

Afgelopen dinsdagmiddag zijn kinderen uit 
groep 8 van onze school geïnterviewd door Het 
Jeugdjournaal over de gevaren langs het spoor. 
Onze kinderen waren hier speciaal voor ge-
vraagd omdat we in Vught als geen ander te 
maken hebben met een groot aantal spoorlijnen 
en overgangen met alle gevolgen (lees: geva-
ren) van dien.  

 

Uitzending gemist? Geen nood! 
KLIK op de afbeelding en u kunt hen als nog horen én zien. 

Mocht de ‘link’ onverhoopt niet (meer) werken, kijk dan even op onze website (Nieuws 
 Schalm in de Media) of kijk op ‘Uitzending Gemist’. 
 

AGENDA: 
Donderdag 23 feb.  
Vrijdag 24 feb. Carnavalsviering in de groepen 

 

 

  

Maandag 27 feb t/m 03 
mrt. 

CARNAVALs- / voorjaarsvakantie 

  

Maandag 06 mrt. 19.45-22.30: MR-vergadering 

Dinsdag 07 mrt. 09.00-12.00: bezoek Noord Brabantsmuseum (gr. 8 & 8A) 

Woensdag 08 mrt. 11.00-12.30: Hoofdluiscontrole groepen 1-2A t/m 8A 
20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Donderdag 09 mrt.  

Vrijdag 10 mrt.  

 

 
  

BEZOEK INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS  
 

Deze week hebben we bezoek gehad van de inspecteur van het onderwijs uit onze regio 
Mw. Louwes. Zij heeft onze school een aantal dagen van binnenuit mogen bekijken en 
ervaren. Hiertoe heeft ze naast gesprekken met directie, leerkrachten en ouders ook 
gesproken met de kinderen van onze leerlingenraad. Tevens heeft ze een aantal groe-
pen bezocht uit onder-, midden- en bovenbouw en gekeken naar hoe wij ons onderwijs 

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_08_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/
http://jeugdjournaal.nl/uitzending/22599-avondjournaal.html


gestalte geven. Naast dit alles zijn de resultaten van het onderwijs op onze school nauw-
keurig onder de lopen genomen en is gekeken of we waar (kunnen) maken wat we 
zeggen en/of doen.  
Vandaag heeft mevrouw Louwes een korte, mondelinge terugkoppeling gegeven aan 
het team. Hierin gaf ze de volgende waardering / beoordeling: 

 Inspectie 

Kwaliteitsgebied OP: Onderwijsproces 

OP1 Aanbod goed  

OP2 Zicht op ontwikkeling voldoende 

OP3 Didactisch handelen voldoende 

OP6 Samenwerking goed 

Kwaliteitsgebied SK: Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid goed 

SK2 Pedagogisch klimaat goed 

Kwaliteitsgebied OR: Onderwijsresultaten  

OR1 Resultaten voldoende  

Kwaliteitsgebied KA: Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg voldoende 

KA2 Kwaliteitscultuur goed 
 

Over het geheel genomen kreeg De  Schalm een GOED als eindoordeel. Voor een 

(beknopte) samenvatting, waarin explicieter aangegeven wordt door de inspectie hoe 

men De Schalm heeft gewaardeerd KLIK HIER! Zodra de definitieve versie van het 

rapport van de inspectie bij ons binnen is, delen we die uiteraard met u. 
 

VERVANGING GROEP 3A NA VOORJAARSVAKANTIE GEREGELD 
 

Na de voorjaarsvakantie zal in groep 3A juf Britt werkzaam zijn op maandag en vrijdag 
tot het moment waarop juf Stephanie haar werkzaamheden weer volledig op onze 
school zal kunnen gaan hervatten. De ouders/verzorgers van de kinderen in groep 3A 
ontvangen hier via MSI nog een brief over. 
In het volgend weekbulletin zal juf Britt zich kort even voorstellen. 
 

We danken juf Noortje die tot aan de voorjaarsvakantie vanuit de VIP in deze groep 
heeft vervangen en wensen juf Britt, samen met juf Renée en de kinderen een fijne tijd 
toe op onze school. 
 

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 24 februari gecontroleerd.  
De opzet is zoals voorheen.  
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-08-samenvatting-inspectie-2017023.pdf


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 

______________________________________________________________ 
 

 
 

CARNAVALSVRIJDAG OP SCHOOL 
 

Morgen, vrijdag 24 februari, is de carnavalsochtend op school. De 
oudervereniging is op deze vrijdagochtend, voor zover mogelijk, aan-
wezig voor het uitdelen van limonade/koeken.  

 
 

KINDEROPTOCHT VUGHT DI. 28 FEBRUARI 

 

Aanstaande dinsdagmiddag (14.11 uur) vertrekt de kinderop-
tocht vanaf het marktplein in het centrum van Vught. Een enthou-
siaste groep kinderen en een aantal ouders is druk bezig om hier 
namens De Schalm wederom wat moois van te maken. Wat ze 
hebben gemaakt voor de optocht? Kom gewoon gezellig kijken 
naar de optocht. 
 

Komt allen kijken en feest met ons mee! 
 

 

 

  



INFORMATIE ‘GELUKSWEEK’  
 

Via DEZE BRIEF informeren we u over de ‘geluksweek’ die van 20 t/m 24 mrt. ge-

houden wordt. Bewaart u deze brief goed. Speciaal willen we hier vast noemen de ope-
ning van deze week op maandag 20 maart. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.  
Ook bij de afsluiting op vrijdagmiddag 24 maart (15.00 u.) bent u van harte welkom. 
 

Wij hopen dat we er samen met u een hele gelukkige week van kunnen maken! 
Vriendelijke groet, 
Het Gelukscomité 
 

LUIZENCONTROLE NA DE VOORJAARSVAKANTIE  
 

Beste ouders, 
Na de carnavalsvakantie, op woensdag 8 maart, staat er weer een luizencontrole ge-
pland. Als u mee kunt komen helpen, kunt u zich hiervoor opgeven bij de klassenouder 
van uw groep. Het pluizen gebeurt klassikaal. Dat is de meest effectieve manier en voor 
kinderen en ouders het prettigst. Dat betekent ook dat elke klas voldoende hulpouders 
moet hebben.  
 

De luizencontrole start om 8:45 u.  
Hulpouders wordt gevraagd door de hoofdingang naar binnen te komen. Als er bij een 
kind luizen zijn gevonden, mag het gewoon terug de groep in. Enkel directie wordt op 
de hoogte gesteld, zodat ouders gebeld kunnen worden met het bericht dat hun kind 
luizen heeft. De groepsleerkracht wordt pas aan het einde van de ochtend ingelicht. Alle 
ouders uit de groep krijgen een brief mee naar huis om extra te controleren.  
 

We verzoeken alle kinderen met schoongewassen haren, zonder ingewikkelde vlechten 
en zonder gel, naar school te laten komen. Natuurlijk blijft van belang uw kind zelf op 
luizen te controleren. We verzoeken u dit echter niet de ochtend van de luizencontrole 
te doen.   
 

Fijne vakantie! 
Hartelijke groeten,  
 

Jessica en Ingrid, 
Commissie Gezondheid en Preventie Ouderraad 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Willemijn  groep 1/2D 

 Matthijs   groep 1/2B 
 

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

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-08-info-geluksweek.pdf


CARNAVAL 
 

Aanstaande vrijdagochtend vieren we met elkaar carnaval op school. 
Alle kinderen komen die ochtend gezellig verkleed naar school.  
In verband met de schoonmaak géén confetti om te strooien met uw kind mee naar 
school geven. Ook spuitbussen met serpentines en ander ‘strooigoed’ gelieve te bewa-
ren voor ‘thuisgebruik’. Ook het meebrengen van zwaarden, pistolen en ander ‘wapen-
tuig’ stellen we niet op prijs.  
 

Wanneer uw zoon/dochter een los attribuut meeneemt, noteert u hier dan a.u.b. wel de 
naam en de groep van uw kind op zodat het, mocht het kwijtraken, door de eerlijke 
vinder teruggebracht kan worden.  
 

Voor eten en drinken wordt deze morgen gezorgd, dus de kinderen hoeven geen fruit 
en drinken mee te nemen. 
Om 12.00 u. is de ochtend afgelopen en gaan we allemaal genieten van een fijne car-

naval gevolgd door een heerlijke voorjaarsvakantie!! 
  

De Carnavalscommissie 
 

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2017 - 2018 
 

Maandag 6 mrt. krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling 
voor deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de derde betalingsherinnering mee 
naar huis. Heeft u aangegeven de betaling in 2 termijnen te voldoen dan ontvangt u 
vandaag de eerste betalingsherinnering.  
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. 

______________________________________________________________ 
 
 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

09 
27 feb. 
 

CARNAVAL  
Voorjaarsvakantie t/m vr. 
03 mrt. 

 

28 feb. 
 

CARNAVAL  
Voorjaarsvakantie 

 

01 mrt. 
As-Woensdag  
Voorjaarsvakantie  

COMPLIMENTEN-

DAG  

10 
06 mrt. 
 

 

07 mrt. 
 

16.00-17.30: OB-overleg 
 

08 mrt. 

LANDELIJKE LUI-
ZENDAG 
08.45-09.30: Hoofdluis-
controle groepen 1-2A 
t/m 8A13.00-17.00: BHV 
herhalingscursus BHV-
ers van De Schalm 

11 
13 mrt. 
 

16.00-17.30: 
TEAMVERGADERING 
19.45-22.30: MR-verga-
dering 

14 mrt. 
 

 

15 mrt. 
 

 

12 
20 mrt. 
 

WERELDVERTEL-
DAG 
15.45–16.30: overleg 
werkgr. ‘BEGAAFDEN’ 
15.45: Maandaggesprek-
ken (ALLÉÉN gr. 1/2) 
20.00-23.00: RVT-over-
leg 

21 mrt. 
 

10.30-11.30: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 3A 
13.45-14.45: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 3A 
16.00–17.30: OB & BB - 
overleg 
 

22 mrt. 
 

15.45–16.30: overleg 
werkgr. ‘REKENEN’ 
 

13 
27 mrt. 
 

18.45–20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst 
 

28 mrt. 
 

13.45-14.45: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 1-
2A 
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportge-
sprekken (volgens planning) 
20.00-22.30: GMR-ver-
gadering 

29 mrt. 
 

11.45-12.15: KANJER-
LES voor ouders/verzor-
gers gr. 1-2D 
 

 

   

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_08_-_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2017


 

 07 
24/02/2017 - 
…/03/2017 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

02 mrt. 
 
Voorjaarsvakantie 

03 mrt. 
 
Voorjaarsvakantie 

04 mrt. 
 

05 mrt. 
 

09 mrt. 
 

 

10 mrt. 
 

13.45-15.15: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 
5A 
 

 

11 mrt. 
 

???u.–???u.: H. 
Vormsel bijeenkomst; 
Power of Fire; Bis-
dom Den Bosch 

 

12 mrt. 
 

 

16 mrt. 
 

13.45-14.45: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 
3 

17 mrt. 
 

NL-DOET 
ROOSTERVRIJ gr 
1/4 

18 mrt. 
 

NL-DOET 
 

19 mrt. 
 

 

12.00: i.v.m. studiemiddag 

TEAM 
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
overige GROEPEN 

23 mrt. 
 

RAPPORT 2 gr. 3 t/m 
7A gaat mee naar 
huis 

24 mrt. 
 

LANDELIJKE  

Spelletjesmiddag 
groepen 1-2 

25 mrt. 
 

 

 

26 mrt. 
 

INGANG ZOMER-
TIJD 

 
 

30 mrt. 
 

maandoverzicht 8 
komt uit 
08.15-15.30: NS info 
t.b.v.  8-8A 
15.45: rapportge-
sprekken (volgens plan-

ning) 
18.45: vervolg rap-
portgesprekken (vol-

gens planning) 

31 mrt. 
 

ROOSTERVRIJ gr 
1/2 

 

01 apr. 
 

 

02 apr. 
 

 

  

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2017


  



VERJAARDAGEN KOMEND WEEK EN IN DE MAAND MAART: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
25-02 Lennart  8A  16-03 Fiène  1/2A 
26-02 Damien  1/2C  16-03 Julia  7 
27-02 Hidde  6A  18-03 Ties  1/2D 
27-02 Anna  7A  18-03 Fientje  4 
29-02 Ties  5A  18-03 Julia  4A 
01-03 Mees  3A  18-03 Maartje  5 
01-03 Lotte  8A  19-03 Cass  1/2A 
02-03 Huub  4  20-03 Finn  1/2A 
03-03 Olivier  3  20-03 Juno  4A 
03-03 Hugo  5  21-03 Berend  7A 
06-03 Saar  4A  23-03 Rijk  1/2E 
07-03 Gillian  7A  23-03 Olivier  8A 
10-03 Johannes  3  24-03 Feline  5A 
10-03 Isa  7A  24-03 Mila  6A 
12-03 Annemijn  1/2E  25-03 Mats  3 
13-03 Mees  4  26-03 Chrissie  1/2D 
13-03 Daan  6A  27-03 Pien  5A 
13-03 Anoek  7A  28-03 Ties  4A 
14-03 Lucas  8A  28-03 Karlijn  5 
15-03 Fabienne  6A  31-03 Beer  1/2E 

 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND MAART: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
09-03 juf Monique  1-2B  vervangerspool regelt dit 
 juf Frida (middag) 8A  meester Gerald  
13-03 juf Elizabeth  IB-BB  vervangerspool regelt dit 
14-03 juf Elizabeth  IB-BB  vervangerspool regelt dit 
17-03 dhr. Teulings conc.  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN  ‘DE SCHIJF VAN 5’  

 

Onlangs informeerden wij u via ‘Weekbulletin 19-06’ over de ‘groen-

tenshake’. Middels DEZE BRIEF hopen we u opnieuw duidelijk te 

maken dat ‘gezonde voeding’ erg belangrijk is voor uw kind en dat wij 
als bso hier graag uw aandacht voor vragen. Het lezen van deze brief 
raden we u dan ook van harte aan.  

 

 

 

 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-06-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-08-bso-partou.pdf


COMMING NEXT: NEW 12 WEEK COURSE ‘LUNCHTIME ENGLISH’ 
 

 
 
OEFENEN BIJ ROEIVERENIGING ‘DE HARTOG’ 
 

Zondag 5 mrt. organiseert deze roeivereniging een ‘Open Dag’. 

Voor meer info over tijd e.d. KLIK HIER! 

 
ROTS EN WATER TRAINING 
 

Voor het verhogen van de sociale weerbaarheid bij zowel jongens als meisjes is de 

speciale ´Rots en Water´ sociale weerbaarheidstraining. Voor meer info KLIK HIER! 

 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-08-roeivereniging-de-hertog.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-08-rots-en-water.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-07-lunchtime-english-advert-20170215.pdf


(KINDER-) CARNAVAL VUCHT 
 

 
Klik op de afbeelding voor de website 

 

http://jj-carnaval.nl/


CARNAVAL BIJ PILKINGTON 
 

 
 


