
 

28-16 
20/04/2018 - 

17/05/2018 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
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) 

 
  

  

Maandag 07 mei 20.00: RvT vergadering stg. Leijestroom 

Dinsdag 08 mei 15.45–17.15: OB & BB - overleg 
Woensdag 09 mei ROOSTERVRIJE DAG voor ALLE GROEPEN i.v.m. STU-

DIEDAG TEAM 

Donderdag 10 mei HEMELVAART 

Vrijdag 11 mei HEMELVAARTSVAKANTIE 

Zaterdag 12 mei  

Zondag 13 mei Moederdag 

Maandag 14 mei 19.45-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 15 mei 16.00-17.00: overleg onderzoeksteam ‘TAAL’ 

Woensdag 16 mei Hoofdluiscontrole 

Donderdag 17 mei Praktisch VERKEERSEXAMEN gr 7 & 7A 

Vrijdag 18 mei Spelletjesmiddag groepen 1-2 

 

 
 

 

ZWANGERSCHAPSVERVANGING JUF STEPHANIE 
 

Ouders/verzorgers van groep 5 ontvangen via MSI als losse bijlage een brief waarin 
wordt geïnformeerd over de vervanging van juf Stephanie wanneer zij met zwanger-
schapsverlof zal gaan. 
 

  

HERINNERING…HERINNERING…HERINN... 
 

VRIJDAG 20 APRIL 
’S MIDDAGS  VRIJ  

Ter gelegenheid van de “De Dag van de Koningsspelen” gaan we er morgenochtend 
een andere schooldag van maken. Via MSI hebben de leerkrachten uit de groepen 
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://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-mei-2018.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


VOLGENDE WEEKBULLETIN PAS WEER OP DO. 17 MEI ONLINE 
 

Als gevolg van de meivakantie en Hemelvaart verschijnt ons volgende weekbulletin pas 
weer op donderdag 17 mei online. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

ANDERE SCHOOLTIJDEN - OUDERRAADPLEGING  
 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Afgelopen week heeft een enorm aantal van u onze enquête over schooltijden ingevuld. 
Hiervoor hartelijk dank! 
 

65% van u heeft gestemd voor behoud van de huidige schooltijden en dus TEGEN de 
door de school voorgestelde opties voor aanpassing van de schooltijden. 
 

Wij stemmen als oudergeleding van de MR dus NIET in met de voorgestelde wijziging. 
Dit betekent dat de schooltijden komend schooljaar NIET mogen wijzigen.  
 

Van de overige stemmen is 21% op Model A en 10% op Model B uitgebracht. Daarnaast 
was 4% blanco of niet juist ingevuld. 
 

Op de formulieren zijn veel opmerkingen gemaakt. Bij de volgende MR-vergadering zul-
len wij deze terugkoppelen, zodat de school beter inzicht krijgt in de wensen en belan-
gen van de ouders.  
 

Met vriendelijke groet, 
Oudergeleding Medezeggenschapsraad Basisschool De Schalm 
______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Meesje  groep 1-2D 

 Juna   groep 1-2E 

 Christoff groep 1-2A 
 

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

  



SCHOOVOETBAL GROEPEN 5 
 

Als je met het schoolvoetbaltoernooi mee doet moet je altijd tegen andere teams 
voetballen. Een team noem je bij het schoolvoetbal een poel. En bij de prijsuitreiking 
kan je verschillende prijzen winnen. Ons team is derde geworden en we hebben een 
beker gewonnen. Je mag de bal niet aanraken met je handen want dan is het hands. 
En als je de bal op de zijlijn uitneemt dan moet je de bal boven je hoofd houden en 
naar iemand gooien. Als je op de achter lijn staat moet je de bal in het veld schieten. 
En als er gescoord is moet je de bal in het midden leggen en eerst naar je eigen helft 
spelen en dan pas mag je naar het goal van de tegenstander lopen om proberen te 
scoren. Je moet in totaal 5 wedstrijden spelen en als je 4 of 5 wedstrijden wint ga je 
naar de finale.  
 

Je kunt een hele grote en mooie beker ver-
dienen! Soms moet je een uur wachten om 
de volgende wedstrijd te spelen.Dat komt 
doordat er veel teams mee doen. En wij kun-
nen je vertellen dat duurt best wel lang! De 
meisjes krijgen een polo van school met een 
rood hockeyrokje. Alleen de meisjes van 
groep 7 en 8 die moeten het voetbaltenue 
aan van de school. We hebben een hele 
leuke dag gehad.    
                                                                        

Vivienne en Julie groep 5 
 

______________________________________________________________ 
 
  



  



 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

18 
30 april  
 

MEIVAKANTIE 

 

01 mei  
 

MEIVAKANTIE 

 

02 mei 
 

MEIVAKANTIE 

19 
07 mei  
 

20.00: RvT vergadering 
stg. Leijestroom 
 

08 mei 
 

15.45–17.15: OB & BB - 
overleg 
 

09 mei 
 

ROOSTERVRIJE DAG 
voor ALLE GROEPEN 
i.v.m. STUDIEDAG 
TEAM 

20 
14 mei  
 

19.45-22.00: MR-verga-
dering 

15 mei 
 

16.00-17.00: overleg 
onderzoeksteam ‘TAAL’ 
 

16 mei 
 

Hoofdluiscontrole 
 
 

21 
21 mei  
 

2e Pinksterdag 

 
 

22 mei 
 
 

23 mei 
 

13.00-14.00: overleg 
onderzoeksteam ‘RE-
KENEN’ 
 

22 
28 mei  
 

15.45-17.00: Maandag-
gesprekken (gr. 1/2A t/m 

7A) 

19.00-20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst (zaaltje H. 

Hart parochie) 

29 mei 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
komt op school 
15.45–17.15: presentatie 
onderzoeksgroepen aan 
TEAM 
 

30 mei 
 

13.00–14.30: OB - over-
leg 
 
 

   

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-mei-2018.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mei_2018
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mei_2018
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mei_2018


 

 09 
20/04/2018 - 

31/05/2018 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

03 mei  
 

MEIVAKANTIE 
 

04 mei 
 

Dodenherdenking 

 

05 mei 
 

Bevrijdingsdag 

 

06 mei 

10 mei 
 

HEMELVAART 
 

11 mei 
 

HEMELVAARTS-
VAKANTIE 

12 mei  
 

 

13 mei  
 

Moederdag 

17 mei 
 

Praktisch VERKEER-
SEXAMEN gr 7 & 7A 

 

18 mei 
 

Spelletjesmiddag 
groepen 1-2 

19 mei 
 
 

20 mei 
 

Pinksteren 

 

24 mei  
 

15.45–17.15: TEAM-
vergadering 
 

25 mei 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 
2 
 

26 mei 
 
 

27 mei 

31 mei 
 

maandoverzicht 10 
komt uit 
 

01 juni 
 

 

02 juni 03 juni  
 

10.00 òf 12.00: 1e H. 
Communieviering 
groepen 4 (H. Hart 

Kerk, Vught) o.v.b. 
 

  

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mei_2018




VERJAARDAGEN IN DE MAAND MEI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
19-04 Sixtijn  1/2B  14-05 Finn  1/2B 
19-04 Joep  5  14-05 Tommy  6 
21-04 Momo  1/2C  15-05 Matias  4 
23-04 Tijn  6  15-05 Juul  4A 
23-04 Jens  7  15-05 Bono  8 
24-04 Thijn  5  17-05 Feline  1/2E 
25-04 Lucas  1/2A  19-05 Charlotte  6A 
25-04 Anna  1/2A  21-05 Micky  3 
27-04 Vicky  4  21-05 Isabelle  3 
29-04 Frederique  1/2E  21-05 Julia  4 
30-04 Niek  4  21-05 Norah  5 
01-05 Teun  1/2A  22-05 Guus  7 
03-05 Carice  7  23-05 Sebastiaan  4A 
03-05 Merle  8  23-05 Carmel  7 
04-05 Bouwe  1/2B  23-05 Camilla  7A 
07-05 Oliver  8  24-05 Mats  4 
08-05 Rick  4  24-05 Tirza  5A 
08-05 Willemijn  8A  26-05 Lieve  5A 
09-05 Julian  6A  27-05 Madelène  1/2B 
09-05 Julie  8  27-05 Pleun  3 
11-05 Puck  5  30-05 Aafke  1/2C 
13-05 Lucas  1/2A  30-05 Timo  5 
13-05 Taeke  6  31-05 Derk  3 
14-05 Boet  1/2B  31-05 Sarah  4 
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND MEI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
19-04 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Lieke  3  juf Lies  
20-04 juf Lieke  3  juf Lies  
08-05 juf Anneke  1-2A  juf Samantha o.v.b.* 

14-05 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
15-05 juf Yvonne  1-2C  vervangerspool regelt dit 
23-05 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
24-05 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
28-05 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
o.v.b.*: onder voor behoud 
______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

REMINDER … MINI CURSUS ‘ONZE MUSICAL’ 
 

 

Speciaal voor kinderen die nu in groep 3 zitten! 
 

Kijk eens op onze website www.onzemusical.nl voor 
een heel leuke cursus die binnenkort gaat beginnen in 
Elzenburg. 
We gaan op stap met de tovenaar van Oz en natuurlijk 
gaan jullie de uitvoering zien die gespeeld, gezongen en 
gedanst wordt door kinderen van groep 4 t/m groep 8. 
Ook heel veel kinderen van de Schalm doen hieraan 
mee. 
 

Schrijf je gauw in om ook wat van die liedjes te leren en 
aan het eind van de cursus een mini-voorstelling te ma-
ken voor jullie ouders. 
 

Ik zie je, meneer Jacques (van de muzieklessen) 
 

DINSDAG 01 MEI ‘LUNCH DANSANT’ 
 

VANWEGE het SUCCES van onze Lunch Dansant op 13 april, gaan we ook een 
vakantie-variant aanbieden en wel op dinsdag 1 mei 2018. 
 

Voor kinderen vanaf 8 jaar bieden wij op deze dag een bijzonder en smakelijk pro-
gramma. 
In samenwerking met Jeugdwerk Rozenoord en Creators of Health presenteren we 
een "LUNCH DANSANT"! 

Deze vindt plaats in Jeugd en Jongerencentrum de Elzenburg. 

 

 

Kinderen gaan samen aan de slag: 

 We ontmoeten elkaar met theatrale dans- en beweeg-
spellen 

 en maken een eigen danspresentatie 

 we werken aan een gezonde en verrassende lunch 

 en leren (al doende) verschillende keukenvaardighe-
den en over verschillende ingrediënten 

 uiteindelijk zijn we zelf deelnemers én uitvoerders van 
een LUNCH DANSANT 

 
 
 

  

http://www.onzemusical.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-09-mini-cursus-onze-musical.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-lunch-dansant.pdf


SUMMER CAMP - TEEN CAMP 
 

  
KLIK op de linker afbeelding voor meer info. KLIK op rechter afbeelding om te vergroten. 
 

ZONDAG 06 MEI - WATERDAG 2018 
 

 

Op de laatste dag van de meivakantie, 
zondag 6 mei 2018, organiseert Water-
schap De Dommel de jaarlijkse open dag 
Zondag Waterdag. We ontvangen je 
graag op het terrein rond het Water-
schapshuis in Boxtel met tal van leer-
zame en leuke activiteiten op de informa-
tiemarkt en het fun-plein.  

 

Vaar o.a. mee met een bootje over de Dommel of neem de pendelbus en bezoek de 
rioolwaterzuivering van Boxtel. Volg hier het water tot het schoon genoeg is voor de 
rivier de Dommel. Zondag Waterdag sluit aan bij de landelijke Week van Ons Water. 

 

Kom jij ook?  

Zondag Waterdag |  zondag 6 mei 2018 | 10:00 – 16:00 uur  
Waterschapshuis en rioolwaterzuivering Boxtel  
Bosscheweg 56 te Boxtel  
 

Gratis toegang 

  

http://www.summercamp.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-summer-camp-teen-camp.pdf
http://www.zondagwaterdag.nl/
http://www.summercamp.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-summer-camp-teen-camp.pdf
http://www.zondagwaterdag.nl


MOVE CLINICS 
 

 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-move-zeskamp-18-apr.pdf

