
 

25-13 
31/03/2017 - 

06/04/2017 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
AGENDA: 
Donderdag 30 mrt. maandoverzicht 8 komt uit 

08.15-15.30: NS info t.b.v.  8-8A 
15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 31 mrt. ROOSTERVRIJ gr 1/2 

Maandag 03 apr. ROOSTERVRIJ gr 5/8  ki. gr. 1/2A t/m 4A gewoon school 

Dinsdag 04 apr. 20.00: EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING Ouder-

raad bs De Schalm 

Woensdag 05 apr. Grote REKENDAG 

09.00-10.00: bezoek Stedelijk Museum gr. 1/2B 
10.00-11.00: bezoek Stedelijk Museum gr. 1/2C  
13.30-17.30: Schoolvoetbaltoernooi jongens & meisjes gr 
5/6 

Donderdag 06 apr. Theoretisch verkeersexamen gr. 7 
09.00-10.00: bezoek Stedelijk Museum gr. 1/2D  
09.30-10.30: bezoek Stedelijk Museum 1/2E 
15.45-16.30: overleg werkgr. TAAL 
15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 07 apr.  

 

 
 

KOMENDE MAANDAG ROOSTERVRIJE DAG BOVENBOUW  
 

Graag maken we u er nog even op attent dat er komende maandag een roostervrije 
dag op het programma staat voor de groepen 5 t/m 8. De leerkrachten van de bo-

venbouw hebben dan een studiedag.  
 

De kinderen uit de groepen 1-2 t/m 4A worden deze dag gewoon op tijd op school ver-
wacht! 
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN GROEP4A N.A.V. RAPPORT 2 
 

Als gevolg van de afwezigheid en het herstel van juf Ellen (gr. 4A) zijn er nog geen 
rapportgesprekken gepland voor deze groep. Juf Ellen en juf Monique uit deze groep 
hebben aangegeven dat ze deze gesprekken binnenkort alsnog willen gaan voeren. 
Doordat juf Ellen nog aan het re-integreren is, worden deze gesprekken gevoerd deels 
vóór en deels ná de meivakantie. Tevens zijn deze gesprekken alléén in de middag 
direct ná schooltijd. Ouders met een kind in deze groep krijgen vanaf vandaag de mo-
gelijkheid het rapportgespreksmoment te plannen. Hiertoe wordt u via MSI uitgenodigd 
de dag en (nog openstaande) tijd te kiezen waarop u in gesprek wilt met de juffen van uw 
kind in groep 4A. U kunt dus zelf de voor u meest prettige dag en tijd plannen. 

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


 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

 

MSI ONDERZOEKT GEBRUIKERSERVARINGEN  
 

Omdat goede communicatie belangrijk is en ons ouderportaal zich voortdurend wil ont-
wikkelen, hebben ze een kort onderzoek uitgerold onder haar gebruikers. (klassen-)Ou-
ders en leerkrachten wordt gevraagd aan te geven hoe MSI door hen ervaren wordt? 
Ook willen ze graag weten of er nog wensen zijn t.b.v. de communicatie tussen school 
en thuis en andersom. Via een aparte MSI mail ontvangt u vandaag een oproep deze 
vragenlijst online in te vullen. Volg hiertoe de betreffende ‘link’ in dat mailbericht. U heeft 
t/m volgende week donderdag 6 april de tijd deze vragenlijst in te vullen.  
Namens de makers van MSI, dank alvast voor uw reactie. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

We willen u nu reeds laten weten dat de schoolfotograaf dit schooljaar op dinsdag 06 
juni as. op school zal komen. Die dag gaan alle kinderen individueel, met de eigen  

groep en eventueel met de bij ons op school zittende broertjes en/of zusjes op de foto.  
We rekenen er op dat alle kinderen die dag aanwezig zijn. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

OUDERRAADPLEGING ANDERE SCHOOLTIJDEN  
 

Afgelopen week heeft u in tweevoud, via een MSI mail en op papier via uw kind op 
onze school, informatie ontvangen vanuit de directie rond het onderwerp ‘Nieuwe 

schooltijden’. In dat schrijven (KLIK HIER) wordt u gevraagd, mits u dit wenst, in-

houdelijk te reageren.  

VRIJDAG 21 APRIL “CONTINUROOSTER”; 
’S MIDDAGS OM 14.00 U. VRIJ!! 

 

Ter gelegenheid van de “De Dag van de Konings-
spelen” organiseren we op vrijdag 21 april weer een 
speciale schooldag.  

 

Wat er die dag precies allemaal gaat gebeuren dat zal t.z.t. gecommuniceerd gaan 
worden al willen we natuurlijk niet alles ‘verklappen’. 
 

Wat we in ieder geval al wel bekend kunnen en willen maken is het volgende: 
- Tussen de middag blijven ALLE KINDEREN OP SCHOOL!  

In de eigen groep zal, o.l.v. de juf of meester, geluncht worden. Dit is GRATIS! 
- Doordat we deze dag een continurooster hebben zal het middagprogramma ein-

digen om 14.00 u. waarna de MEI-VAKANTIE begint! 

- Op do. 23 mrt. hebben alle ouders/verzorgers via MSI een aparte mail ontvangen 
waarin gevraagd wordt wie er die dag kunnen en willen helpen.  

 

Nog niet gereageerd op die mail? KLIK HIER en je komt als nog bij deze uitnodi-

ging. Door op MSI in te loggen, kunt u kenbaar maken of we ook op uw hulp mogen 
rekenen. Dank alvast! 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/58d8c99b-9558-4555-9aab-2d656d47348e
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/58d38a48-c0cc-40ec-9f69-52f36d47348e


 

De leden van de MR merken uit reacties van ouders dat het onduidelijk is of ze moe-
ten reageren of niet. De MR benadrukt dat voor alle ouders/verzorgers de uitnodiging 
is om te reageren, heel graag zelfs. Ook wil de MR expliciet benadrukken dat een be-
sluit over nieuwe schooltijden pas genomen wordt nadat we reacties van ouders heb-
ben vernomen en dus op z'n vroegst na 10 april a.s. 
 

U kunt u t/m 10 apr. a.s. uw reactie sturen naar schooltijdendeschalmvught@gmail.com  
 

Hartelijke groet, 
Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad Basisschool De Schalm 
mevr. M. Damen-Van Mook (voorzitter) 
dhr. B. Kwantes 
mevr. L. Snieders 
dhr. B. Derissen 

______________________________________________________________ 
 

 
 

REMINDER 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. 
 

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 

 

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

Met vriendelijke groeten, 
De Ouderraad 

______________________________________________________________ 
 

  

mailto:schooltijdendeschalmvught@gmail.com


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Marcus   groep 1-2C 
 

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

MEISJES GR. 6 & 7 DE SCHALM WINNEN VUGHTS DANCE BATTLE 
 

Afgelopen vrijdagavond hebben de meisjes uit de groepen 6 & 7 van onze school, voor 
de eerste keer deelgenomen aan ‘De Vughtse Dance Battle’! Zij hebben dat meer dan 
voortreffelijk gedaan want na een zenuwslopend en spannend slot, werden zij als WIN-
NAARS aangewezen. PROFICIAT! Het was een spetterend optreden! 
 

Hier een paar in de haast gemaakte foto’s van de huldiging en een paar trotse winna-
ressen met hun prijs. 
 

Wil je hun verhaal lezen van deze wedstrijd? Klik dan HIER 
 

 

 

 

 

SCHOOLVOETBAL MEISJES EN JONGENS GROEPEN 5 T/M 8 
 

Vanaf a.s. woensdag wordt op het voetbalterrein van Zwaluw VFC het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi gehouden.  
De meisjes en jongens uit de groepen 5/6 bijten a.s. woensdag het spits af. Een week 
later worden zij gevolgd door de jongens uit groep 7/8 en tenslotte voetballen op woe. 
19 apr. de meisjes uit de groepen 7/8 om het schoolvoetbalkampioenschap van Vught. 
 

De wedstrijden beginnen ’s middags om 13.30 u. en eindigen rond 17.30 u. met de 
prijsuitreiking. De kinderen die mee gaan spelen tijdens dit schoolvoetbaltoernooi krijgen 
hierover een brief mee naar huis. Omdat de spelers/-sters tijdig (13.00 u.) aanwezig 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-vughtse-dance-battle.pdf


moeten zijn, mogen zij, bij wijze van uitzondering, om 12.00 u. naar huis mits de betrok-
ken ouders/verzorgers hier toestemming voor geven. Kinderen van wie géén strookje is 
ontvangen kunnen we pas om 12:30 u. naar huis laten gaan. Zonder de schriftelijke 
toestemming mogen we uw kind niet voor het einde van de schooltijd naar huis laten 
gaan. 
 

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2017 - 2018 
 

Vandaag krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor 
deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de vierde betalingsherinnering mee 
naar huis.  
Via het weekbulletin zullen we steeds vermelden wanneer de volgende betalingsherin-
nering met uw kind mee naar huis komt.  
Wij hopen dat e.e.a. zal leiden tot een vlotte afhandeling van de betalingen. 

______________________________________________________________ 
 
 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

13 
27 mrt. 
 

18.45–20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst 
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning ALLÉÉN 

gr 5A) 
18.45: vervolg rapportge-
sprekken (volgens planning 

ALLÉÉN gr 5A) 

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-
vergadering 

29 mrt. 
 

09.00-11.00: lopen voor 
water (gr 7 & 7A) 
11.45-12.15: KANJER-
LES voor ouders/verzor-
gers gr. 1-2D 
 
 

14 
03 apr. 
 

i.v.m. studiedag lkr BB ROOS-
TERVRIJE DAG voor 
GROEPEN 5 t/m 8A  

04 apr. 
 

20.00: EXTRA ALGE-
MENE LEDENVERGA-
DERING Ouderraad bs 
De Schalm 

05 apr. 
 

Grote REKENDAG 
09.00-10.00: bez. Stede-
lijk Museum gr. 1/2B 
10.00-11.00: bez. Stede-
lijk Museum gr. 1/2C  
13.30-17.30: Schoolvoet-
baltoernooi jongens & 
meisjes gr 5/6  

Kinderen gr. 1/2 - 4A 
gaan GEWOON naar 
SCHOOL 

15 
10 apr. 
 

09.30-10.30: voorlich-
tingburo HALT t.b.v. 8 
10.45-11.45: voorlich-
tingburo HALT t.b.v. 8A 

11 apr. 
 

 

12 apr. 
 

13.00-14.30: overleg 
werkgr. REKENEN 
13.30-17.30: Schoolvoet-
baltoernooi jongens gr 
7/8 

16 
17 apr.  
 

TWEEDE PAASDAG 

 

18 apr. 
 

CITO – eindtoets gr. 8-
8A (dag 1) 

19 apr. 
 

CITO – eindtoets gr. 8-8A 
(dag 2)  
13.30-17.30: Schoolvoet-
baltoernooi meisjes gr 
7/8 

17 
24 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

25 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

26 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-13-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-13-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-13-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-13-2017.pdf


 

 
08 

31/03/2016 - 
20/04/2016 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

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. 
 

 

06 apr. 
Th. verkeersexamen 
gr. 7 
bezoek Stedelijk Mu-
seum gr. 1/2D & 1/2E  
15.45-16.30: overleg 
werkgr. TAAL 
15.45: rapportge-
sprekken (volgens plan-

ning) vervolg om 18.45 

07 apr. 
 

 

08 apr. 
 

 

09 apr. 
 

PALMZONDAG 

 

13 apr. 
Witte Donderdag  

 
16.00-17.30: BB-
overleg 

14 apr. 
Goede Vrijdag  

 

15 apr. 
 

PAASZATERDAG 

16 apr. 
 

PASEN 

 

12.00:  
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
GROEPEN 

20 apr. 
maandoverz. 9 komt 
uit 
CITO – eindtoets gr. 
8-8A (dag 3)  
16.00-17.30: OB-
overleg 
18.45: Vormsel bij-
eenkomst 

21 apr. 
DAG VAN DE KONINGS-

SPELEN 

 
14.00 u. begin Mei-
vakantie (t/m vr. 05 
mei) 

22 apr. 
 

 

23 apr. 
 

 

27 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

KONINGSDAG 

 

28 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

29 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

30 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-13-2017.pdf


 



VERJAARDAGEN IN DE MAAND APRIL: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
31-03 Beer  1/2E  13-04 Hugo  8 
01-04 Marijn  8A  15-04 Lise  1/2B 
02-04 Duco  8  16-04 Benjamin  7A 
03-04 Julius  5  16-04 Bastiaan  8A 
05-04 Ruben  1/2B  17-04 Evi  3A 
05-04 Klaas  4  17-04 Julie  7 
05-04 Annabel  5  18-04 Hugo  6 
06-04 Mies  6  18-04 Arnoud  6A 
06-04 Gijs  6  19-04 Sixtijn  1/2B 
06-04 Valentijn  7A  19-04 Joep  4 
06-04 Naut  8A  23-04 Tijn  5A 
08-04 Anne  4  23-04 Jens  6A 
08-04 Linde  5  24-04 Thijn  4 
12-04 Joep  3A  27-04 Vicky  3 
12-04 Lorijn  6  30-04 Niek  3 
12-04 Bruno  6A     
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND APRIL: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
30-03 juf Anneke  1-2A  juf Michelle  
 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
 juf Frida  8A  meester Eric  
31-03 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
 juf Frida  8A  meester Eric  
03-04 juf Monique  4A  juf Yvonne  
04-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Frida  8A  juf Marjo  
05-04 juf Nicole  1-2C  juf Hanny  
 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Frida  8A  meester Eric  
06-04 juf Marlous  5A  juf Anke  
 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Frida  8A  meester Eric  
07-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
 juf Frida  8A  meester Eric  
10-04 juf Marlous  8A  meester Eric  
11-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
12-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
13-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
14-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
18-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
19-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  



20-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
21-04 juf Ellen  4A  juf Monique  
 juf Marlous  5A  juf Anke  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PARTOU ACTIVITEITEN DEZE EN KOMENDE WEEK: 
 

Deze week staat centraal voor het inzamelen voor de Voed-
selbank. We praten met de kinderen over mensen die het min-
der goed hebben dan wij. Samen verzamelen we hier voedsel 
voor wat donderdag 30 maart opgehaald wordt door de voed-
selbank. 
 

 
 

 

Volgende week is het vriendjesweek bij alle Partou vestigin-
gen. Ook bso Theresialaan doet hier aan mee!  
Volgende week vertellen we wat we allemaal gedaan heb-
ben tijdens deze week.  
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 

 

REAL LUNET ORGANISEERT OPEN DAG 
 

Real Lunet houdt een open dag met voetbal clinic voor de jeugd in de leeftijdscategorie 
4 t/m 13 jaar. De jongens en meisjes kunnen kijken op deze dag of ze voetbal leuk 
vinden. 

Meer info? KLIK HIER 

 

GRATIS KENNISMAKINGSCURSUS MUSICAL & MUSICALLFUN  
 

MUSICAL | 7-11 jr 
 

Hou jij ook van zingen en acteren? 
Droom je er stiekem wel eens van om in 
the spotlights te staan? Ben je tussen de 
7 en 11 jaar oud? Dan zijn we op zoek 
naar jou! 
 

Op donderdag 6, 13 en 20 april van 
16:00u -16:50u start onze kennisma-
kingscursus van 3 lessen waarin je ken-
nis maakt met musicaldocente Fenneke 
en samen veel plezier beleeft. Deel-
name is gratis. Als je het leuk vond, kun 
je je daarna inschrijven voor onze musi-
calgroep Youngstage die in september 
weer van start gaat. 

MusicALLFun | gr. 3 & 4 
 

Zit je volgend schooljaar in groep 3 of 4 en 
vind je zingen ook zo leuk? Kom dan in 
april naar onze gratis kennismakingscur-
sus: MusicAllFun! De lessen zijn op 
woensdag 5, 12 en 19 april van 16:00u tot 
16:50u. 
 

Samen met onze docente Fenneke ga je 
leuke liedjes instuderen en ervaar je hoe 
leuk het is om dit samen met andere kin-
deren te doen. Volgend schooljaar starten 
de wekelijkse lessen van de cursus Musi-
cAllFun, maar je kunt er nu al gratis mee 
kennismaken! 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-jeugdwervingsdag-scholen.pdf


  
Meer info? KLIK HIER en/of HIER 

 

FUN2MOVE GAAT NAAR BUITEN  

 

 

  
Klik op de afbeelding!! 

 

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 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-adv-starsonstage.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-kennismakingscursus-musical-musicallfun.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-kennismakingscursus-musical-musicallfun.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-kennismakingscursus-musical-musicallfun.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-fun2move-gaat-naar-buiten.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-fun2move-gaat-naar-buiten.pdf
http://www.vos-oisterwijk.nl


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/uitvoeringen/shrek-the-musical-2017

