
 

 

 

24-12 
23/03/2017 - 

29/03/2017 

 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

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

Vrijdag 23 mrt. Spelletjesmiddag groepen 1-2 
Voorstelling ‘kikker in de kou’ voor ouders/verzorgers gr 1-2A 

Zaterdag 24 mrt. INGANG ZOMERTIJD  (van 02.00 u. op 03.00 u.) 

 
Zondag 25 mrt. PALMZONDAG 

 
Maandag 26 mrt. 15.45–17.15: OB & BB – overleg 

19.00-20.30: H. Vormsel bijeenkomst (zaaltje H. Hart parochie) 

Dinsdag 27 mrt. 20.00: Ouderraadvergadering 

Woensdag 28 mrt. 17.00-18.00: kennismaking nieuwe ouders 
19.00-20.00: Chrismamis t.b.v. Vormelingen (St. Jan te Den 

Bosch) 

Donderdag 29 mrt. RAPPORT 2 gr. 3 t/m 7A gaat mee naar huis 
Witte Donderdag  
Voorlichting ‘gevaren rond spoor’ gr 8-8A 
maandoverzicht 8 komt uit 

 
Vrijdag 30 mrt. Goede Vrijdag  

  12.00:  
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE 
GROEPEN 

Zaterdag 31 mrt. PAASZATERDAG  

Zondag 01 april PASEN 

 

Maandag 02 april 2e PAASDAG 

 

 
 

RAPPORTGESPREKKEN PLANNEN N.A.V. RAPPORT 2 GR 3 T/M 7A 
 

De kinderen in de groepen 3 t/m 7A krijgen volgende week donderdag hun 2e rapport 
mee naar huis. De week er na, op dinsdag 03 en donderdag 05 april (’s middags en ’s avonds) 
zijn de rapportgesprekken met de groepsleerkracht. Enkele groepsleerkrachten voeren 
ook nog op maandag 09 of dinsdag 10 april rapportgesprekken. De gesprekken duren 
10 minuten. Via MSI kunt u vanaf VANDAAG ZELF een afspraak maken met de groeps-
leerkracht(-en). U kunt dit zelf regelen t/m vrijdag 30 maart. Na vrijdag plant de groeps-
leerkracht u in op een nog openstaande dag en tijd. 
 

https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


VRIJDAG 13 APR. RV 1-2, STUDIEMIDDAG 3-8 & ONDERWIJS ACTIES 
 

Op de kalender die eind afgelopen schooljaar met de oudste kinderen mee naar huis is 
gegeven, staat op vrijdag 13 april niks gepland! Inmiddels is de jaarkalender geactuali-
seerd en is al geruime tijd duidelijk dat de kinderen in de groepen 1-2 deze dag VRIJ 

zijn. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn, in principe, alleen ’s middags VRIJ i.v.m. de 
begin dit jaar vastgestelde STUDIEMIDDAG van de leerkrachten. 
 

Zoals u ongetwijfeld uit de media ook heeft vernomen, worden de acties in het onderwijs, 
nu per regio voortgezet. Tijdens de Carnavalsvakantie werd er door de leerkrachten in 
het noorden van Nederland gestaakt. Enkele weken hierna was het de beurt aan de 
leerkrachten in het midden van ons land en op 13 april zijn er acties gepland in het 
zuiden waar wij toe behoren. 
 

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke manier het team van De Schalm deel zal 
nemen aan de acties. We hopen u hier z.s.m. meer over te kunnen melden. Het is echter 
niet ondenkbaar dat op 13 april niet alleen de groepen 1-2 de gehele dag vrij zijn maar 
dat ook de andere groepen de gehele dag thuis kunnen blijven. We vragen u daarom of 
u hier vast rekening mee wilt houden.  
 

Los van de acties in het onderwijs en de deelname hieraan van ons team blijft het uiter-
aard zo dat de kinderen van de groepen 3-8 in ieder geval vrijdagmiddag 13 april 
vrij zijn! 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Valentijn   groep 1-2D 
 

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

SCHOOLSCHAAKTOERNOOI WEDEROM GROOT SUCCES! 
 

Afgelopen woensdagmiddag was het dan zo ver; het schoolschaakkampioenschap van 
Vught! Na de voor De Schalm uiterst succesvol verlopen toernooien van de afgelopen 
jaren was het dit jaar extra moeilijk want er deden meer teams dan ooit mee. Toch wist 
het 1e team van De Schalm opnieuw de eerst prijs te halen. Ook de andere 3 teams 
presteerden erg goed waardoor we ook de komende toernooien met vertrouwen tege-
moet kunnen zien. Jongens en meisjes PROFICIAT hoor! 
 

   
Olivier en Ferran hebben een uitgebreid interview annex verslag gemaakt van het toer-

nooi. Je leest het HIER! 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-12-schaaktoernooi-2018.pdf


BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2018 - 2019 
 

Vandaag, vr. 23 mrt., hebben die kinderen van wie de ouders hebben aangegeven de 
betaling voor deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de vierde betalingsherin-
nering mee naar huis gekregen. 
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 betalingsherin-
nering met uw kind mee naar huis komt. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
23-03 Rijk  3A 
24-03 Willem  3 
24-03 Feline  6 
24-03 Mila  7 
25-03 Mats  4 
26-03 Junia  1/2A 
26-03 Chrissie  3A 
27-03 Pien  6 
28-03 Ties  5 
28-03 Karlijn  6A 
29-03 Charlotte  1/2E 
29-03 Isabel  1/2E 
31-03 Beer  3A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
22-03 juf Yvonne  1-2D  juf Marleen  
 juf Lieke  3  juf Lieke  
 meester Luuk  8  juf Nelly  
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
23-03 juf Yvonne  1-2D  juf Marleen  
 juf Lieke  3  juf Claudia  
 juf Monique  3A  juf Nelly  
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
27-03 juf Sophie  1-2E  VIP regelt vervanging 
30-03 juf Lieke  3  juf Lies  
31-03 juf Lieke 3  juf Lies  
 juf Hilde  4  juf Anne Marie  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

FLL OFF-SEASON 
 

Stichting STEAMup organiseert voor het 3e jaar een FLL Off-Season event. 
Dit event vindt plaats op 3 juni aanstaande in het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. 
 

Ben je ook zo nieuwsgierig naar deze FLL wedstrijd met een twist? Kijk dan op de web-

site STEAMup.eu/fll of beter nog, kom op 3 juni, samen met je vriendje/vriendinne-

tje, vader, moeder, broer, zus, gezellig naar Eindhoven! Het wordt weer FANTASTISCH! 
 

http://steamup.eu/fll/


MUSIC’SCOOL OPEN DAG 
 

 
 

Op zaterdag 24 maart heeft Music'scool 's-Hertogenbosch (Dommelstraat 11) een Open 
Dag. De docenten van Music'scool geven workshops drums, gitaar, basgitaar, keyboard, 
piano, saxofoon en zang. Wil jij ook lekker muziek maken? Kom dan langs tussen 12:00 
tot 16:00 uur, de entree is gratis! 
 

 
Meer info? KLIK HIER 
 

MOVE VUGHT: NIEUWSBRIEF 
 

 

 

MOVE Vught heeft een speciale NIEUWSBRIEF ge-
maakt met daarin hele actuele informatie. 

Om de hele brief te lezen ‘KLIK HIER’! 

 

http://www.musicscool.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-12-nieuwsbrief-move-vught.pdf
http://ssnb.nl/vught/activiteiten/move-academy-2/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-12-nieuwsbrief-move-vught.pdf

