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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 12 apr.  

Vrijdag 13 apr. ONDERWIJSSTAKING regio ZUID; ALLE groepen VRIJ!! 

Maandag 16 apr. 19.00-20.30: H. Vormsel bijeenkomst (zaaltje H. Hart parochie) 
19.45-22.30: GMR-vergadering 

Dinsdag 17 apr. CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 1) 

15.45–17.15: OB - overleg 
19.45-22.00: MR-vergadering 

Woensdag 18 apr. CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 2)  

13.00-14.00: overleg onderzoeksteam ‘BEGAAFDHEID’ 
13.30-17.30: Schoolvoetbaltoernooi meisjes gr 7/8 

Donderdag 19 apr. CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 3) 
maandoverzicht 9 komt uit 

Vrijdag 20 apr. DAG VAN DE KONINGSSPELEN 
12.00 u. begin Mei-vakantie (t/m vr. 04 mei) 

 
 

 
 

WISSELING GROEPEN 4 EN 6  
 

Bij dit weekbulletin, in de bijlage, ontvangen de ouders met een kind in groep 4-4A & 6-
6A een brief waarin zij geïnformeerd worden over de wisseling van deze groepen aan 
het einde van dit schooljaar.  
In de week NA de meivakantie gaat er een volgende brief mee naar huis met de kin-
deren. Via MSI houden we u op de hoogte wanneer dat zal zijn. 
 

 

REMINDER ONDERWIJS STAKING 13 APRIL; ALLE KINDEREN VRIJ 
 

Vorige week maandag hebben we ALLE ouders/verzorgers laten weten dat ook het 
team van bs De Schalm, net als de andere scholen van Stroomm en stg. Leijestroom, 
op vrijdag 13 april dicht zullen zijn als gevolg van de onderwijsstaking. Alle kinderen zijn 
die dag dan ook VRIJ van school. 

HERINNERING…HERINNERING…HERIN-
NER 

 

VRIJDAG 20 APRIL 
’S MIDDAGS  VRIJ 

 

Ter gelegenheid van de “De Dag van de Koningsspelen” gaan we er op vrijdag 20 
april een andere schooldag van maken. Via MSI hebben de leerkrachten uit de groe-
pen al diverse oproepen gedaan voor hulpouders e.d. Het belooft een hele sportieve 
maar bovenal ok gezellige morgen te worden!  
Om 12.00 u. eindigen we deze dag waarna de MEI-VAKANTIE begint! 

http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_15_-_2018
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


De brief met nadere info over deze stakingsdag vindt u op onze website (KLIK HIER). 
 

N.B.: JeugdWerk Rozenoord organiseert op deze dag een speciale activiteit (zie ‘ingeko-

men berichten’ het weekbulletin van afgelopen week; KLIK HIER). 
 

De Directie 
 

PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR  
 

Geachte ouders/verzorgers, 
Graag wil ik u onderstaande informatie doorgeven die de leerplichtambtenaar ons ter 
info weer heeft toegestuurd.  
------------------------------------------------------------ 
 

Geachte Directie, 
 

Op donderdag 19 en vrijdag 20 april houden de leerplichtambtenaren van het RBL (Haa-
ren, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught) weer een prikactie. Op 19 april is deze 
bedoeld voor de scholen die op 20 april gesloten zijn. 
De opzet is dezelfde als de vorige keren. Informeert u de ouders/verzorgers a.u.b. ook 
over deze actie? 
 

Aanpak 

lk vraag u die ochtend voor 10.00 uur via de mail de volgende leerlingen te melden: 
1.  kinderen die geen toestemming hebben gekregen voor de afwezigheid: de ouder 

heeft verlof bij u aangevraagd maar niet gekregen. De kinderen zijn vervolgens 
of afwezig of ziek gemeld; 

2.  kinderen die niet zijn afgemeld en dus onbekend afwezig zijn; 
3.  overige afwezigen waarbij u vraagtekens plaatst. 

 

Aandachtspunten: 
-  Als een broertje/zusje van een ziekgemeld of afwezig kind wel op school is, hoeft 

u dit kind niet te melden! 
-  De controle door de leerplichtambtenaar zal namelijk op het verblijfadres van het 

kind plaatsvinden. (Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om het juiste 
verblijfadres van het kind op te geven.) 

Vanaf 10.00 uur zullen de leerplichtambtenaren de gemelde leerlingen thuis gaan be-
zoeken. 
 

Hoe en wat melden? 

De melding graag via e-mail doen: rbl@sint-michielsqestel.nl 
Vermeld hierbij: 

-  naam en geboortedatum van het kind; 
-  verblijfadres van het ziekgemelde kind als dit afwijkt van het woonadres; 
-  relevante informatie zoals: is het kind afgemeld? Is er verlof aangevraagd? Zo 

ja, door wie en wanneer? 
-  sinds wanneer het kind afwezig is. 

Wilt u in ieder geval reageren, ook als er geen afwezigen zijn?  
 

Doel van de actie? 

Het doel van de actie is u inmiddels duidelijk. lk ga er vanuit dat ik op uw medewerking 
mag rekenen. 
 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft over de geplande prikactie, kunt u telefonisch contact opnemen met 
het RBL, 073-55 31 193 of via de e-mail: rbl@sint-michielsgestel. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-26032026-aankondiging-stakingsactie-13-april-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-13-2018.pdf
mailto:rbl@sint-michielsqestel.nl


Met vriendelijke groet, 
J. van Grinsven, 
coördinator RBL. 

 

------------------------------------------------------------ 
met vriendelijke groet, 
De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

ANDERE SCHOOLTIJDEN - OUDERRAADPLEGING  
 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Vorige week hebben wij u al geïnformeerd dat wij u de kans zullen geven om uw mening 
te geven over het voorstel voor aangepaste schooltijden per ingang van het schooljaar 
2018/2019. 
Wij geven hier als volgt invulling aan: 

 Per gezin wordt één exemplaar van een enquête verstrekt, uw oudste kind 
heeft dit afgelopen dinsdag 10 april mee naar huis gekregen via de leerkracht. 

 U heeft geen enquête ontvangen als u alleen in groep 8 een kind op school 
hebt, aangezien de wijziging pas volgend schooljaar ingaat. 

 Ouders die een kind hebben ingeschreven op school kunnen deelnemen aan 
de enquête als de aanvangsdatum op school voor 1 september 2019 valt. 

 

Het ingevulde enquête-formulier kan nog ingeleverd worden in de stembus bij de hoofd-
ingang van de school, tot 17 april 2018.   

Op 17 april zullen wij de resultaten van de enquête verzamelen. Uiterlijk eind mei rea-
geren wij naar de directie, waarna wij u van onze reactie op de hoogte zullen brengen. 
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête of de schooltijden, dan kunt u 
ons bereiken via schooltijdendeschalmvught@gmail.com. 
 

Met vriendelijke groet, 
Oudergeleding Medezeggenschapsraad Basisschool De Schalm 

______________________________________________________________ 
 

 
 

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2018 - 2019 
 

Vandaag krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor 
deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de vijfde 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. 
 

  

mailto:schooltijdendeschalmvught@gmail.com


SCHOOLVOETBAL MEISJES & JONGENS GR 5 EN 6 
 

Nadat vorige week woensdagmiddag de jongens uit de groepen 7 & 8 het spits afgebe-
ten hadden waar het het schoolvoetbaltoernooi betrof, was het gistermiddag de beurt 
aan de meisjes en jongens uit de groepen 5 & 6. Op een bomvol sportpark van Zwaluw 
VFC troffen de kinderen van de diverse Vughtse basisscholen elkaar. Het was een spor-
tief en uiterst gezellig toernooi onder prima weersomstandigheden. Door het grote aan-
tal kinderen en scholen wat mee speelde, duurde het dan ook tot vroeg in de avond 
voordat de kampioenen bekend gemaakt konden worden. Op dit moment wordt door 
enkele meisjes en jongens uit de groepen 5 & 6 gewerkt aan een berichtje om in het 
weekbulletin te plaatsen. We hopen dat deze volgende week gereed zijnen zullen ze u 
dan laten lezen. 
 

Komende woensdag, 18 april, is het de slotmiddag van het schoolvoetbaltoernooi van 
Vught. Dan is het de beurt aan de meisjes van de groepen 7 & 8 om te strijden om de 
felbegeerde wisselbeker ‘Schoolvoetbalkampioen van Vught e.o.’. Het spreekt voor zich 
dat ook onze meisjes hieraan deel gaan nemen. Afgelopen jaar waren zij tenslotte kam-
pioen geworden en dat willen ze dit jaar uiteraard opnieuw worden! Succes alvast! 
 

Overigens wordt er die middag ook nog door de jongens uit de groepen 7 & 8 gevoet-
bald. Door een hevige regen- en hagelbui vorige week, konden de wedstrijden om plaats 
3 & 4 en de finales in de verschillende jongenspoules toen niet meer gespeeld worden. 
Ook die moeten dus volgende week woensdagmiddag nog gespeeld worden.  
Supporters zijn dus van harte welkom!! 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
12-04 Lisa  1/2D  17-04 Evi 4A 
12-04 Pleun  1/2D  17-04 Juul  7A 
12-04 Jasmijn  4A  17-04 Julie 8 
12-04 Joep  4A  18-04 Hugo  7 
12-04 Lorijn  7  18-04 Arnoud  7A 
12-04 Bruno  7A  19-04 Sixtijn  1/2B 
15-04 Lise  3  19-04 Joep  5 
16-04 Benjamin  8A     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
12-04 juf Lieke  3  juf Lies  
13-04 juf Lieke  3  juf Lies  
16-04 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
18-04 juf Marlies  1-2E  juf Dymph  
19-04 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Lieke  3  juf Lies  
20-04 juf Lieke  3  juf Lies  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

CREATIEF IN DE MEIVAKANTIE 
 

 
 

MOVE ORGANISEERT KOMENDE TIJD ALLERLEI ACTIVITEITEN:  

 

 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-15-creatieve-mei-vakantie-kids.pdf
https://ssnb.nl/vught/programma-move-vught/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-15-kids-activiteiten.pdf


VESTINGLOOP DEN BOSCH: 
 

Zondag 27 mei 2018 wordt in Den Bosch voor de 13e keer de ‘Vestingloop’ georgani-
seerd. Heb je interesse om hieraan mee te doen dan kun je je daar nu al voor opgeven.  
Voor meer info zie onderstaande of kijk op de vermelde website. 
 

 

Schrijf nu in!  
Het is nu al mogelijk om je via de website www.brandloyaltyvestingloop.nl in te schrijven 
voor de 13e editie van de Vestingloop ’s-Hertogenbosch op zondag 27 mei 2018. De 

inschrijfperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe goed-
koper het is. Doe er je voordeel mee! 
  

 

Bewegen is gezond; 1 km kids run  
Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er 
de 1 km kids run. Rennend door de stad en met 
rode konen finishen aan de voet van de Sint Jan. 
Een parcours om van te dromen en een leuke en 
gezellige plek voor je ouders, opa's en oma's en 
vrienden om je aan te moedigen. Zet voor 26 nov 
je hardloopschoentje met gedichtje bij Run2Day 
(Van Berckelstraat 2) en bekijk op woensdag 29 
nov wat de Sint in jouw schoen heeft gestopt! 

Enthousiast? Klik hier om direct in te schrijven. 
 

CODEKAMPEN OP SCHOLEN IN DEN BOSCH: 
 

 
KLIK op de afbeelding voor meer 

informatie en om je inschrijven. 

Deze zomervakantie organiseert Bomberbot Co-
dekampen op scholen in Den Bosch. Tijdens deze 
Codekampen leren kinderen van 8 - 13 jaar de ba-
sisprincipes van programmeren en bouwen ze 
hun eerste website of eerste game. Kinderen ont-
wikkelen op het kamp digitale vaardigheden die ze 
nu en later goed kunnen gebruiken. Tussen 09:00 
en 17:00 wordt er geprogrammeerd en spelen kin- 

deren leuke binnen- en buitenspellen. Op de laatste dag zullen de kinderen tijdens 
de demo aan geïnteresseerde ouders en belangstellenden hun gemaakte website of 
game tonen. 

 
  

http://link.mailcentral.nl/wf/click?upn=WPG5fKlT9cHOAfoICUIDHKHJhUShtBYqOY0EtEG7IOgeqn6RQhCHSvu6eRRi-2Bnmh_VtuzdbDv2knLFj-2FzYPQSg2UtqZl4Ez-2FrMCoddv-2BP-2BegnnwK44ohuXhr6mpgSGRDRwG-2Bx71TgyIsVlK9gL6y22igFGV3ER7vkr20t9lBP0ak2R41EhFi0-2B6k-2FzLRxhMRtxgnbgGHhQpzedWTp-2F5MRL3dhCsaixD9VJyJ8wkvHRj2R6NTplLpD4QgQDzZg2NGqr25yvIbJrRU6aIW0DN6bmJSEFiboGslY2nDIOJhuTTMW6AoGgrDD3936pBkZDpUK4I4A4s-2B57ogupWfd2bxzouYBv2nitaPlMnMXEoGIAEfPPYrOZu3hPayP7X-2Bpk-2Bdwf13H782VZ1-2Bhk8BvRUEsfoTJtNXY259u69DzKehI-2BtyAT2LyGIBSbmn7gRHbTE7js8-2BKcRjxrrlvuhiVdBW-2FIw-3D-3D
https://vestingloop.us17.list-manage.com/track/click?u=43bac1dded7b76e9aa3bb2089&id=6a30e21d7c&e=a5dc7cd8b3
https://vestingloop.us17.list-manage.com/track/click?u=43bac1dded7b76e9aa3bb2089&id=309ddd7726&e=a5dc7cd8b3
http://www.bomberbot.com/denbosch
http://www.brandloyaltyvestingloop.nl
http://www.bomberbot.com/denbosch


LENTESPEELDAGEN KOMEN ER AAN: 
 

 
KLIK op de afbeelding voor de complete folder 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-15-lentespeeldagen.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-15-lentespeeldagen.pdf


MUZIEKPROJECT ‘KUNST EN VRIENDSCHAP’: 
 

 
KLIK op de afbeelding voor de complete folder 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-15-muziekproject-kunst-en-vriendschap.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-15-muziekproject-kunst-en-vriendschap.pdf

