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AGENDA: 
Donderdag 07 apr. Theoretisch verkeersexamen groepen 7 

Vrijdag 08 apr. 09.00-12.00: bezoek Noord Brabantsmuseum (gr. 5 & 5A) 

Maandag 11 apr.  

Dinsdag 12 apr. 09.00-14.30: vervolg les op de voorstelling Mongens en 
Jeisjes (in speelzaal De Schalm!) 

Woensdag 13 apr. 13.00-17.30: Schoolvoetbaltoernooi jongens gr 7/8 

Donderdag 14 apr. 16.00 – 17.30: OB & BB – overleg 

Vrijdag 15 apr. roostervrij gr. 1 t/m 2 

 

 
 

1 APRIL GRAP WORDT WERKELIJKHEID  
 

Juf Babette had afgelopen vrijdag, op 1 april, een 
grap bedacht voor haar groep. Tijdens een skype ge-
sprek vertelde ze de klas dat ‘de baby’ geboren was. 
Ze toonde toen echter een bijna niet van echt te on-
derscheiden pop. Het was een geslaagde grap. 
 

Na dat gesprek kreeg de 1 april grap een andere 
wending en ging het allemaal er snel en om 16.22 u. 
werd Casper geboren. En dat was géén 1 april grap 

! 
 

We hebben inmiddels een leuke foto van de boreling 
en tonen die u dan ook graag. 
We feliciteren juf Babette, haar man Bob en zusje 
Florijn van harte met de geboorte van hun zoon en 
broertje en wensen heel veel voorspoed en geluk sa-
men 

 

 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

NOTULEN LAATSTE MR-VERGADERING OP WEBSITE  
 

Beste ouders / verzorgers, 
Het verslag van de laatste MR-vergadering van maandag 21 maart jl., kunt u vinden op 

onze website KLIK HIER 

______________________________________________________________ 
 

http://www.deschalmvught.nl/notulen-mr
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_14_-_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-14-2016.pdf


 
 

SPORTIEVE SUCCESSEN BIJ VOETBAL- & SCHAAKTOERNOOI 
 

Afgelopen woensdagmiddag hebben de kinderen van De Schalm weer sportieve pres-
taties van formaat geleverd. 
 

Tijdens het schoolvoetbaltoernooi voormeisjes uit de groepen 7 en 8 hebben alle drie 
de teams grootse prestaties geleverd. De meisjes van team 2 en 3, die uitkwamen in 
poule 2, speelden niet alleen een sportief toernooi maar streden tot het eind mee voor 

een podiumplaats. Uiteindelijk wist team 2 beslag te leggen op de 3e plaats en werden 
de meisjes van team 3 KAMPIOEN 
 

 

 

Het eerste meisjesteam kwam uit in POULE 1 

en speelde tegen 1e teams van andere scholen. 
Zij haalden hierin ook de finale en wisten deze, 
door een vroeg doelpunt, met 1-0 te winnen. Zij 
mogen dan ook uitkomen bij de regiofinales die 
later dit schooljaar zullen worden gespeeld (na-
dere info volgt z.s.m.) 
  

Proficiat meisjes van groep 7/8. Jullie waren de 
tegenstander volledig de baas. 
 

In de laatste nieuwsbrief van Zwaluw VFC meer 
aandacht voor het schoolvoetbaltoernooi van 
afgelopen woensdag (inclusief een flyer voor de 

Vriendinnendag van Zwaluw). KLIK HIER 
 

 

Op de Hertog van Brabant school werd door De Schalm gestreden om Het School-
schaakkampioenschap van Vught en Cromvoirt. Een lastige taak want afgelopen jaar 
was De Schalm kampioen. Aan de top komen is vaak makkelijker dan er te blijven. Er 
moest dus hard gewerkt worden om ook hier de middag winnend af te sluiten. 
 

Bij de prijsuitreiking werd echter snel duidelijk dat die missie geslaagd was en dat De 
Schalm, met TEAM 1, alle andere scholen  SCHAAK MAT had gekregen!  
Proficiat voor iedereen de mee heeft gedaan om dit te bereiken.  
Een spannende, leuke, middag kreeg dus ook hier een hele fraaie winnaar. 
 

Daarnaast werd er ook een 'TALENT van 2016' gekozen en ook die prijs was voor De 
Schalm. Tabe werd uitgeroepen tot 'Talent 2016' en kreeg daar een fraaie beker voor. 
 
 

Iedereen bedankt voor de aanmoedigingen, het coachen, begeleiden, het verzorgen van 
de 'verfrissingen' en wat al niet meer. 
 

   

http://us13.campaign-archive1.com/?u=3e9a1e006604d8eec88e6e584&id=3db97abd27&e=


Kom volgende week weer naar het voetbalveld van Zwaluw VFC om de jongens van 
groep 7/8 aan te moedigen (en de week er op voor de jongens en meisjes van groep 5 
& 6). 
 

   
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

 

Hallo, mijn naam is Ben Heijmans. 
Ik ben 26 jaar en ik woon in Sint-Oedenrode. 
Ik zit in het 3de leerjaar van de PABO in Eindhoven. In mijn 
vrije tijd ga ik graag voetballen, snowboarden en activiteiten 
ondernemen met vrienden. 
Ik kom stagelopen op de maandag, dinsdag en donderdag 
in groep 1/2A bij juf Anneke. 
Ik hoop dat ik in het resterende jaar nog veel van en met de 
school, leerkrachten en kinderen kan leren! 
Ik heb er heel veel zin in en ik ga er een leuke tijd van ma-
ken met de klas en school!  

 

APENNOTEN OP TV 
 

Afgelopen week hebben we u op deze plek geïnformeerd over dit kinderprogramma op 
NPO 3 waar kinderen uit groep 2 van onze school aan hebben meegewerkt.  
Inmiddels zijn de eerste afleveringen uitgezonden. Wilt u weten wanneer de volgende 
uitzendingen zijn (of de herhalingen)? Kijkt u dan even in ons bulletin van afgelopen 

week KLIK HIER 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
08-04 Anne van den Boogaart 3 
08-04 Linde Vierhout 4A 
09-04 Isabel Kriesels 8 
12-04 Bruno de Groot 5A 
12-04 Joep Moreu 1/2E 
12-04 Lorijn Griep 5 
13-04 Hugo Briquet 7 
14-04 Neomi Chocolaad 8A 

 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
12-04 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
13-04 Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
14-04 Marlies Michels 1-2E  juf Sophie Lansdaal 
^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 
______________________________________________________________ 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-13-2016-1.pdf


NAGEKOMEN BERICHT VAN  
 

FASE 1 AANPASSING SCHOOLPLEIN AFGEROND 
 

Als je je kind naar school hebt gebracht vandaag heb je het vast gezien: het schoolplein 
is veranderd! Dankzij de helpende handen van ouders en leerkrachten is afgelopen za-
terdag tijdens NL Doet een begin gemaakt met het herinrichten van het schoolplein. De 
entree van de fietsenstalling voor de bovenbouw is verplaatst en de hele fietsenstalling 
is opnieuw ingericht. Met de vele kilo's bladafval die werden verwijderd ziet het er alle-
maal meteen groter en frisser uit. Midden op het schoolplein zijn zitjes gemaakt met 
beukenhaagjes. Lekker om rustig te zitten en leuk om verstoppertje te spelen. 
 

Dit jaar zal het schoolplein flink aangepakt worden. We gaan ervoor zorgen dat De 
Schalm het leukste sport-en spelplein krijgt van Vught! Daar hebben we ook de hulp van 
ouders bij nodig. We hopen ook op jouw hulp!  
 

 

 

______________________________________________________________ 



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

RECREATIEF ZWEMMEN BIJ ‘DE DOMMELBAARZEN’ 
 

 

Wil je graag zwemmen maar doe je dat (nog) liever niet in wedstrijd-
verband? Kom dan naar De Dommelbaarzen. Voor meer informatie 

over het recreatief zwemmen KLIK HIER 
 

Secretariaat: 
Postbus 2154 
5260 CD  VUGHT 

 

TALENTENDAG PH 
 

Op woensdagmiddag 13 april a.s. zijn alle jongens en meisjes die “meer ondersteboven 
dan rechtop staan”, een voorliefde hebben voor turnen én geboren zijn in de periode 
2007 – 2010 van harte welkom om naar de Talentendag van PH te komen.  
 

Voor meer info over plaats, tijd en aanmelden? KLIK HIER 
 

18 APRIL AUTISMECAFE 
 

Stichting Ovaal organiseert op maandagavond 18 april een thema avond rond Autisme. 
Ouders, familieleden en andere belangstellende rondom ‘Een kind met autisme’ worden 
van harte uitgenodigd naar deze avond te komen. Naast een moeder die haar eigen 
ervaringen vertelt is er ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over dit 
thema. 
 

Voor meer info over deze avond KLIK HIER 

 

Fun2Move: 
 

Vanaf woensdag 6 april zijn we met Fun2Move weer buiten te vinden.  
Onze gratis sport- en spelactiviteiten zijn voor de kinderen van de groepen 3 t/m 6 en 

vinden plaats op het Lidwinaveld van 14.30-15.30 uur. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-dommelbaarzen-recreatief.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-talentendag-ph.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-uitn-autismecafe.pdf


 
 
 
 


