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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 09 mrt.  

Vrijdag 10 mrt. NL-DOET 
13.45-14.15: bezoek Stedelijk Museum gr. 5A 

Zaterdag 11 mrt. NL-DOET 
???u.–???u.: H. Vormsel bijeenkomst; Power of Fire; Bis-
dom Den Bosch 

Zondag 12 mrt.  

Maandag 13 mrt. 16.00-17.30: TEAMVERGADERING 
20.00-22.30: MR-vergadering 

Dinsdag 14 mrt.  

Woensdag 15 mrt.  

Donderdag 16 mrt. 13.45-14.15: bezoek Stedelijk Museum gr. 3 

Vrijdag 17 mrt. ROOSTERVRIJ gr 1/4 

 12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

 

 
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN RAPPORT 2 
 

Over 2 weken krijgen de kinderen het 2e rapport van dit schooljaar mee naar huis. De 
planning van de rapportgesprekken wordt ook nu weer via MSI geregeld. Zoals u weet 
bent u zelf degene die de planning kan maken. Eind komende week wordt u via MSI 
uitgenodigd de dag en (nog openstaande) tijd te kiezen waarop u in gesprek wilt met de 
groepsleerkracht(-en) van uw kind(-eren). U kunt dus zelf de voor u meest prettige dag 
en tijd plannen. 
 

N.B.: De kinderen in de groepen 8 krijgen géén rapport mee naar huis. Een afspraak 

voor een rapportgesprek met de leerkrachten van de groepen 8 is dus niet mogelijk.  

______________________________________________________________ 
 

 
 

EXTRA ALV OUDERVERENIGING (is ook via MSI gecommuniceerd) 
 

Beste ouders van De Schalm, 
Zoals u allen weten is De Schalm dit jaar 90 jaar jong. Ook de Oudervereniging van de 
Rooms Katholieke basisschool “De Schalm” is inmiddels een oudere dame maar zij pro-
beert zichzelf ook te vernieuwen en mee te gaan met de tijd. 
 

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_10_-_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-10-2017.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


In de zienswijze van de ouderraad is het daarom wenselijk om van de ouderraad een 
formele vereniging te maken en de verouderde statuten te wijzigen. Teneinde alles in 
gang te kunnen zetten moeten de leden tijdens een algemene ledenvergadering (alv) 
instemmen met het besluit van het bestuur om via de notaris een officiële vereniging op 
te richten en instemmen met de voorgestelde statutenwijziging. De ouderraad wil hier 
niet mee wachten tot de officiële alv in oktober 2017. Daarom nodigen wij alle ouders 
uit om aanwezig te zijn tijdens haar vergadering van 
 

4 april 2017 om 20.00 uur op De Schalm 
 

Deze vergadering wordt als algemene ledenvergadering aangemerkt en zal worden 
aangevangen met een stemming over: 
1. het voorstel van de ouderraad om haar statuten vast te stellen en in notariële vorm 

vast te leggen, als gevolg waarvan zij de status van vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid als bedoeld in de tweede titel van boek 2 Burgerlijk wetboek 
zal verkrijgen. 

2. het voorstel van de oudervereniging om haar statuten te wijzigen. 
3. de benoeming van de ouderraad 

4.  

De huidige statuten en de conceptstatuten liggen ter inzage bij de conciërge. 
 

Met vriendelijke groeten, 
De Ouderraad 
 

DE SCHALM 3E PRIJS KINDEROPTOCHT VUGHT  
 

Dinsdag 28 februari, met Carnaval, hebben we weer met een grote groep kinderen van 
onze school mee gelopen met de kinderoptocht in Dommelbaorzedurp. 
Dit jaar begon de optocht gelukkig droog en hebben we aan iedereen kunnen laten zien 
waar wij allemaal gelukkig van worden. Het thema van dit jaar luidde namelijk ‘Munne 
hemel op aarde’! 
Aan het einde viel er toch nog een spat regen, maar dat heeft de pret niet mogen druk-
ken.  

 

 
 

Met de carnavalswagen, de mooie tekeningen en schilderingen hebben we de derde 
prijs gewonnen! Daar worden we heel gelukkig van! Iedereen bedankt voor het enthou-
siasme. 
 

De Carnavalscommissie  

______________________________________________________________ 



 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Tom  groep 3 

 Teun   groep 1/2E 
 

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

MOZAIEKWERK GAAT VOORT 
 

 

De voorjaarsvakantie was nog maar net af-
gelopen of er waren al weer veel ouders druk 
in de weer op onze school. Er resten namelijk 
nog slechts een paar weken en dan …..??  

 

Komt dat zien want op de laatste dag in onze 
Geluksweek wordt al dit harde werken ont-
huld en kan iedereen zien wat het eindresul-
taat is. Vandaag mocht groep 8 meehelpen 
met mozaïeken, samen dus met heel veel 
ouders! 

 

Dank voor ieders inzet en nog veel succes de komende weken!! We zijn erg nieuwsgie-
rig hoe dit er straks uit zal gaan zien. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
10-03 Johannes  3  13-03 Anoek  7A 
10-03 Isa  7A  14-03 Lucas  8A 
12-03 Annemijn  1/2E  15-03 Fabienne  6A 
13-03 Mees  4  16-03 Fiène  1/2A 
13-03 Daan  6A  16-03 Julia  7 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
09-03 juf Monique (mi.) 1-2B  juf Saskia  
 juf Ellen  4A  meester Lex  
 juf Lieke  6A  juf Janneke  
 juf Frida (middag) 8A  meester Gerald  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
10-03 juf Ellen  4A  meester Lex  
 juf Lieke B. 6A  juf Janneke  

 
  



 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK (VERVOLG): 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
13-03 juf Elizabeth  IB-BB  juf Marjo * 
14-03 juf Ellen  4A  meester Lex  
 juf Elizabeth  IB-BB  juf Marjo ** 
15-03 juf Ellen  4A  meester Lex  
16-03 juf Ellen  4A  meester Lex  
17-03 juf Ellen  4A  meester Lex  
 dhr. Teulings conc.  n.v.t. 
     

* wordt ingezet voor ondersteuning in groep 8A 

** wordt ingezet voor ondersteuning in groep 5A 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

DIGITAAL INSCHRIJVEN JEUGD AKTIEF 2017 
 

Ook de komende zomervakantie is er weer de bekende Jeugd Aktief week in Vught. 
Deze week zal worden gehouden van 19 t/m 25 aug. Wanneer u uw kind hieraan wilt 
laten deelnemen, dan kunt u hem/haar hier digitaal voor aanmelden. Wilt u precies we-

ten wat en hoe? KLIK HIER! 
 

‘ZINGEN EN SWINGEN’ MET ST. MICHIELSGESTELS KINDERKOOR 
 

Het kinderkoor in St. Michielsgestel nodigt kinderen in de basisschoolleeftijd uit om ken-
nis te komen maken. Ze zingen liedjes uit allerlei genres en in verschillende talen. Be-
halve ‘zingen en swingen’ maken ze ook veel plezier en treden regelmatig op. De repe-

tities vinden plaats in ‘bs De Bolster’. Voor meer info KLIK HIER! 
 

DE ZERE NEUS VAN BERGERAC: 
 

 

Toneelgroep ‘maandag’ bengt een vrolijke familievoorstel-
ling op de planken. Zij doet dit op de locatie van ‘Fort Isa-
bella’ in Vught. Het verhaal gaat over een man met een 
grote neus en natuurlijk over de liefde. Voor meer info ‘KLIK” 

op de afbeelding of ‘KLIK HIER’! 
 

 

DUTCH HAPPINESS WEEK 
 

In de week van 13 t/m 17 maart is de ‘Dutch Happiness week’. Het is een week vol 
lezingen, voorstellingen en workshops rond het thema ‘GELUK’. Leer meer over ‘Geluk’ 
thuis en op je werk en krijg handvatten voor gelukkigere werknemer of laat je verrassen 
op een van de geluksplekken. 

Voor een overzicht van de activiteiten deze week en voor de locaties, KLIK HIER! 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-jeugd-aktief.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-zingen-en-swingen.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-zere-neus-van-bergerac-info.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-dutch-happiness-week.pdf

