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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 08 mrt.  

Vrijdag 09 mrt.  

Maandag 12 mrt. 15.45-17.00: Maandaggesprekken (gr. 3 t/m 8) 
20.00: RvT vergadering stg. Leijestroom 

Dinsdag 13 mrt. 13.00-14.00: overleg onderzoeksteam ‘TAAL’ 

Woensdag 14 mrt. Nationale BOOMFEESTDAG: ‘Maak het buiten beter!’ 
Donderdag 15 mrt. 16.45-17.15: OB- overleg 

13.00-14.00: overleg onderzoeksteam ‘BEGAAFDHEID’ 

Vrijdag 16 mrt. Roostervrij gr. 1 t/m 2 

NL-DOET 

Zaterdag 17 mrt. NL-DOET 

Zondag 18 mrt. ’s middags: ‘Vughtse Dance Battle’ (Speeldoos - Vught) 

Maandag 19 mrt.  

Dinsdag 20 mrt. WERELDVERTELDAG 

Woensdag 21 mrt. GELUKSDAG  

Actie Lilianefonds: “Wij trekken aan de bel’! 
12.45: Maandaggesprekken (ALLÉÉN gr. 1/2) 

Donderdag 22 mrt. 15.45–17.15: OB & BB - overleg 

Vrijdag 23 mrt. Spelletjesmiddag groepen 1-2 

 

 
 

DEZE WEEK INFO VOOR 2 WEKEN  
 

Volgende week verschijnt er géén weekbulletin. Bewaart u deze info dus goed! Het vol-
gende weekbulletin verschijnt op do. 22 mrt.  
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN RAPPORT 2 
 

Over 3 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. Rond 22 maart wordt u via MSI uitgeno-
digd de dag en (nog openstaande) tijd te kiezen waarop u in gesprek wilt met de groepsleer-
kracht(-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.  

 

  

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_10_-_2018
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_10_-_2018
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


INFO AFWEZIGHEID JUF LIEKE GROEP 3  
 

In een apart MSI bericht zijn de ouders/verzorgers van groep 3 geïnformeerd over de 
afwezigheid van juf Lieke. Vandaag volgt nog een aanvullend bericht hieromtrent met 
daarin informatie over hoe de vervanging, in principe, geregeld is vanuit de vervangers-
pool. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Olivier  groep 1-2B 

 Alexander groep 1-2A 
 

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

MOZAIEKWERK GAAT VOORT 
 

FOTO MAKEN EN PLAKKEN

 

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 binnenkort wordt al dit 
harde werken onthuld en kan iedereen zien 
wat het eindresultaat is. Afgelopen week 
hebben de kinderen van de groepen 8 hard 
meegeholpen 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 het er straks uit zal zien. 
 

EHBO LES GROEPEN 8 
 

Op woensdag 7 maart zijn de kinderen uit de groepen 8 gestart met de EHBO lessen. 
De EHBO cursus wordt verdeeld over drie lessen en worden verzorgd door Anne.   
De eerste les was voornamelijk een theoretische les over kleine ongevallen zoals een 
bloedneus, insectenbeten en een uitgestoten tand. 
In de volgende lessen zal er aandacht besteed worden aan het leggen van verbanden 
en wordt de behandeling van ademhalingsstoornissen besproken.  
Kortom: Het beloven belangrijke, interessante maar bovenal leerzame lessen te worden. 
 

   



INSCHRIJVEN SCHOOLVOETBALTOERNOOI APRIL 2018 
 

Vanavond wordt een aparte MSI mailbericht verstuurd aan de ouders/verzorgers van de 
groepen 5 t/m 8. Hierin vindt u informatie over het naderende schoolvoetbaltoernooi wat 
in april zal worden georganiseerd op het sportpark van Zwaluw VFC in Vught. 
Op de volgende dagen zal er om het schoolvoetbalkampioenschap van Vught eo wor-
den gestreden: 
 

Woensdag 4 april: jongens groep 7/8  vanaf 13.30 uur tot uiterlijk 17.15 uur 
Woensdag 11 april: jongens/meisjes groep 5/6 vanaf 13.30 uur tot uiterlijk 17.15 uur 
Woensdag 18 april: meisjes groep 7/8 vanaf 13.30 uur tot uiterlijk 17.15 uur 
 

De inschrijving sluit op dinsdag 13 maart. 
 

Verdere informatie met betrekking tot tijdsindeling, shirts etc. volgt later. 
Met vriendelijke groet, 
Monique Teulings 
Mart van Loon 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
10-03 Johannes  4  18-03 Ties  1/2D 
10-03 Isa  8A  18-03 Fientje  5 
12-03 Annemijn  3A  18-03 Julia  5A 
13-03 Mees  5  18-03 Maartje  6A 
13-03 Daan  7A  19-03 Cass  1/2A 
13-03 Anoek  8A  20-03 Finn  1/2A 
15-03 Fabienne  7  20-03 Juno  5 
16-03 Fiène  1/2A  21-03 Berend  8A 
16-03 Julia 8  23-03 Rijk  3A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
08-03 juf Monique H. 1-2B  juf Berni  
 juf Lieke  3  juf Lies  
 juf Anne Marie  4  juf Saskia  
09-03 juf Monique H. 1-2B  juf Berni  
 juf Lieke  3  juf Lies  
 juf Monique T. 3A  juf Wilma  
12-03 juf Monique H. 1-2B  juf Anita  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
13-03 juf Monique H. 1-2B  juf Anita  
14-03 juf Monique H. 1-2B  juf Anita  
15-03 meester Gerald  adj.-dir.  n.v.t. 
16-03 meester Gerald  adj.-dir.  n.v.t. 
23-03 juf Monique T. 3A  vervangerspool regelt dit 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BOEKENTIPS 
 

Vanuit de Bibliotheek hebben we een aantal leuke LEESTIPS ontvangen! Ook benieuwd 

welke (prenten-)boeken de bibliotheek onder de aandacht wil brengen? Volg DEZE 
LINK en je vindt er leestips voor kinderen van 4 t/m 14 jaar! 
 

LEERLINGTAFELS EN STOELEN NAAR SIERA LEONE 
 

Afgelopen week is in de groepen 4 en 5 nieuw schoolmeubilair geplaatst. Voor de leer-
lingsets die overbleven hebben we een mooie bestemming gevonden, Siera Leone! 
Mevr. van Thiel uit Vught benaderde ons met de vraag of zij ze mocht hebben voor de 
PadPadi Foundation. 
 

De PadiPadi Foundation is een foundation met projecten in Siera Leone. Zij liet ons 
weten dat “Uw leerlingen hebben heel wat jaren aan deze meubeltjes les gekregen. IN 
Siera Leone krijgen deze meubeltjes een zelfde bestemming. We hopen dat deze tafels 
en stoelen ook hier nog heel veel jaren gebruikt kunnen worden door kinderen die naar 
school toe kunnen. We zijn er erg blij mee!”  
 

Wilt u meer weten over de PadiPadi Foundation,  of wanneer u hen ook wilt steunen, 

klik dan HIER of op onderstaande afbeelding. 
 

Namens mevr. van Thiel alvast heel erg bedankt! 
 

 

 

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 11 t/m 17 aug. Wanneer u uw kind hieraan wilt 
laten deelnemen, dan kunt u hem/haar hier digitaal voor aanmelden. Wilt u precies we-

ten wat, wanneer en hoe? KLIK HIER! 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-boekentips.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-boekentips.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-padipadi-foundation.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-jeugd-aktief-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-padipadi-foundation.pdf

