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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 11 mei 16.00-17.30: TEAMvergadering 

Vrijdag 12 mei 13.15-15.30: spelletjesmiddag gr 1-2 

Zaterdag 13 mei  

Zondag 14 mei MOEDERDAG 

Maandag 15 mei 20.00-23.00: RvT-overleg stg. Leijestroom 

Dinsdag 16 mei 16.00-17.30: OB- & BB-overleg 
20.00-22.00: Ouderraadvergadering 
20.00-22.00: GMR-vergadering 

Woensdag 17 mei Grote REKENDAG 

Donderdag 18 mei maandoverzicht 10 komt uit 

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 
09.30-10.30: voorlichtingburo HALT t.b.v. 8 
10.45-11.45: voorlichtingburo HALT t.b.v. 8A 

Vrijdag 19 mei ROOSTERVRIJ gr 1/2 

 

 
 

GEVONDEN: ING BETAALPAS  
 

Afgelopen week is er een betaalpas van de ING-bank gevonden rond onze school. 
Mocht u deze verloren zijn dan kunt u hem af komen halen bij onze conciërge. 
 

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 over de groepswisseling eind dit schooljaar. In de brief worden zij gevraagd 
het strookje onderaan de brief in te vullen en vóór woe. 17 mei af te geven bij de groeps-
leerkracht. De brief is ook uitgereikt aan de kinderen 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

We willen u laten weten dat de schoolfotograaf dit schooljaar dinsdag 6 juni 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. 
 

RESULTATEN CITO EINDTOETS  
 

Vandaag hebben de kinderen in de groepen 8 de uitslag van de Citotoets mee naar huis 
gekregen.  
Er is weer een bijzonder goede prestatie geleverd door de kinderen in de beide groepen 
8. Iedereen kan dan ook met recht trots zijn op de uitslag. 

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


Over de schoolscore, het landelijk gemiddelde en overige info omtrent de score van de 
eindtoets, is nog niets bekend. Zodra deze gegevens er wel zijn, informeren we u op 
deze plek. 

 

NIEUWE ROUTING VERKEER ACHTERZIJDE SCHOOL 
 

In de herfstvakantie is er aan de achterzijde van de school, op het terrein van Kentalis, 
hard gewerkt aan een nieuwe routing voor onze ouders. Zoals u weet maken we als 
GAST gebruik van dit terrein vandaar dat wij erg blij zijn met deze oplossing omdat het 
hierdoor een stuk veiliger wordt voor onze kinderen en voor u om de school met de auto 
te bereiken. Houd u zich dan ook aan de NIEUWE RIJRICHTING (let op de borden!) en 
parkeert u uitsluitend in de vakken.  
 

 
 

  

   
 

N.B.: de boomstammen liggen er niet alleen voor de sier maar zijn m.n. bedoeld om de 

doorsteek tussen nieuwe weg en parkeervakken te voorkomen. Over het verbod om op 
het gras te parkeren hoeven we u vast niks meer te zeggen ! 
 

VERNIEUWEN MEUBILAIR GR 3 & 3A - OUD MEUBILAIR OP TE HALEN 
 

Afgelopen maandag zijn de laatste tafels geleverd voor groep 3. We hebben nog een 
aantal oude tafels en stoeltjes die we liever aan u meegeven dan weggooien. Heeft u 
interesse, dan kunt u tot en met a.s. vrijdag, na schooltijd een compleet schoolsetje (tafel 
én stoel) GRATIS op komen halen op school. We reserveren géén setjes! Zorgt u er dus 
voor dat u op tijd bent wanneer u er één mee wilt nemen voor thuis. 
 

KOMENDE DONDERDAG WEEKBULLETIN VOOR 2 WEKEN 
 

Als gevolg van het Hemelvaartsweekend ontvangt u komende donderdag, 18 mei, een 
weekbulletin voor 2 weken. Bewaart u dit goed! 
 
De Directie 

______________________________________________________________ 
 



 
 

 

AVONDWANDELVIERDAAGSE 2017 
 

In 2017 zal voor de twintigste keer de avondvierdaagse ge-
houden worden. De data van de avondvierdaagse zijn. 

 

Dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni 

 

Ook dit jaar heb je de keuze uit twee routes. Een route van 
5 km en een route van 10 km. De startlocatie is gedurende 
3 dagen de atletiekbaan van Prins Hendrik aan de Sport-
laan 1 in het Stadhouderpark. Op de donderdag zal gestart 
worden vanaf het sportterrein van Real Lunet in sportpark 
Bergenshuizen. 
  

Op de laatste avond worden de wandelaars verwelkomd 
door ouders, opa's en oma's en diverse vertegenwoordi-
gers uit de Vughtse gemeenschap. Voor iedere wandelaar 
ligt er een medaille klaar en een versnapering. Voor de ba-
sisschool met relatief de meeste wandelaars is er een wis-
selbeker. 
 

Wij hopen dat er weer veel kinderen en ouders in juni bij 
de start van de avondvierdaagse zijn. Binnenkort via het 
weekbulletin en/of MSI van donderdag 21 mei meer infor-
matie over inschrijven e.d. 

Nu al iets meer info lezen? KLIK HIER 
 

DE SPORTCOMMISSIE 
______________________________________________________________ 
 

 
 

ANDERE SCHOOLTIJDEN - OUDERRAADPLEGING  
 

Beste ouder/verzorger, 
In de brief vanuit de oudergeleding van de MR van vóór de meivakantie heeft de MR u 
gevraagd of u akkoord gaat met de eindtijd van 15.15 uur op maandag-dinsdag-don-

derdag- vrijdag. 
 

Dit wordt mogelijk middels een aanpassing van de lunchpauze. (i.p.v. 75 minuten pau-
zeren tussen de middag wordt de LUNCHpauze verkort met een kwartier naar 60 mi-
nuten). Alleen wanneer een meerderheid van de respondenten hier goedkeuring aan 

geeft, kan dit gebeuren m.i.v. komende schooljaar, 2017 - 2018. 
 

Door via het ANTWOORDSTROOKJE bij het vernoemde MSI bericht te reageren 
met 'JA', geeft u aan akkoord te gaan met deze aanpassing van de lunchtijd.  
 

Indien u 'NEE' aangeeft, bent u niet akkoord met deze verkorting van de lunchpauze. 
 

Mocht u nog niet hebben gereageerd dan kan dat nog t/m zondag 14 mei a.s.! 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-a4d-poster.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-a4d-poster.pdf


Heeft u de betreffende MSI mail gemist of (nog) niet gelezen? KLIK HIER en u kunt 

én de brief als nog lezen én uw voorkeur kenbaar maken. 
 

N.B.: mocht u vragen hebben over e.e.a. dan kunt u uw reactie per mail sturen naar 

'mr@deschalmvught.nl' 

______________________________________________________________ 
 

 
 

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7 
 

Op donderdag 6 april hebben de kinderen uit de groepen 7 
deelgenomen aan het theoretisch verkeersexamen. Nage-
noeg alle kinderen zijn voor dit onderdeel geslaagd.  
Komende donderdag, 18 mei, volgt het praktisch verkeers-
examen. De kinderen van De Schalm starten hun examen 
rond 09.00 u. en volgen ROUTE A.  
De start is bij theater De Speeldoos. 
Ter voorbereiding op dit examen maken we de route die 

door uw kind gefietst moet gaan worden, bekend (KLIK 
HIER). U kunt deze dan vooraf even samen ‘oefenen’. 

 
 

SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN VUGHT 
 

Gistermiddag zijn de schoolschaakkampioenschappen van Vught gespeeld. Helaas is 
bij het maken van dit weekbulletin nog geen verslag ingezonden met de bijbehorende 
foto’s. Wel is bekend dat De Schalm opnieuw een prima prestatie geleverd heeft. Het 1e 
team heeft de titel van afgelopen jaar met glans verdedigd en was opnieuw de sterkste. 
Het ‘beloften team’ deed het ook meer dan voortreffelijk en eindigde als 6e. Goed ge-
daan en PROFICIAT! 
Volgende week op deze plek hopelijk een kort wedstrijdverslag en foto’s van deze ge-
weldige prestatie. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
13-05 Lucas  1/2A 
13-05 Taeke  5A 
14-05 Boet  1/2B 
14-05 Finn  1/2B 
14-05 Tommy  5A 
15-05 Matias  3 
15-05 Juul  3A 
15-05 Bono  7 
17-05 Feline  1/2E 
19-05 Charlotte  5 
 

  

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/edit/58f86dad-3558-4436-93e4-0a286d47348e
mailto:'mr@deschalmvught.nl'
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-route-a-praktisch-verkeersexamen-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-route-a-praktisch-verkeersexamen-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-route-a-praktisch-verkeersexamen-2017.pdf


VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
15-05 juf Marlous  8A  juf Jolanda  
18-05 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
19-05 juf Lieke  6A  juf Michelle  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

ACRO GYM BIJ PH STARS ON STAGE BREAKDANCE 
  

 

 

KLIK HIER KLIK HIER 
 

REMINDER…. DIGITAAL INSCHRIJVEN JEUGD AKTIEF 2017 REMINDER…. 
 

(eerder geplaatst in weekbull 22-10) 
Ook de komende zomervakantie is er weer de bekende Jeugd Aktief week in Vught. 
Deze week zal worden gehouden van 19 t/m 25 aug. Wanneer u uw kind hieraan wilt 
laten deelnemen, dan kunt u hem/haar hier digitaal voor aanmelden. Wilt u precies we-

ten wat en hoe? KLIK HIER! 
 

HEIDY KERSTE: 
 

 

Praktijk voor kindercoaching 
 

In navolging van eerder dit schooljaar jaar start mevr. Heidy Kerste, kindercoach, bin-
nenkort weer een training voor hoog sensitieve kinderen. Vooral kinderen van gr. 4 t/m 
8 zijn hierbij van harte welkom. Heeft u een kind dat buiten deze doelgroep valt maar 
die u hier wel graag aan wilt laten deelnemen, neemt u dan contact op met mevr. Kerste.  
 

Voor meer info over de training, aanmelden e.d. KLIK HIER! 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-acro-gym-ph.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-stars-on-stage-breakdance.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-10-jeugd-aktief.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-info-hsp-kids-training.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-acro-gym-ph.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-19-stars-on-stage-breakdance.pdf
http://glinsterkind.nl/


MOVE ORGANISEERT OLYMPIC XPERIENCE  

 

Op woensdag 31 mei organiseert MOVE 
Vught een gezellige sportmiddag voor kin-
deren van groep 3 t/m 8. Het evenement 
vindt plaats rondom het sportpark (atletiek-
baan) van Prins Hendrik. Voor meer info zie 
onderstaande flyers of ga naar ‘www.mo-
vesportwijzer.nl’. Je kunt je daar ook in-
schrijven.  

  

 

PARTOU MAANDACTIVITEITEN: 
 

 Vorige week  vond de meivakantie plaats. Tijdens de meivakantie 
hebben de kinderen van bso Theresialaan op bso Lidwinastraat 
mogen spelen. Vooral het kussen/gymlokaal op de bso Lidwina-
straat is erg populair onder de bso kinderen van Theresialaan. 
Maar naast het lekker spelen op de locatie hebben de kinderen 
twee erg leuke weken gehad. 
  
Zo zijn de kinderen gaan spelen bij de scouting. Daar mochten ze de hele dag spelen 
en werden er allerlei activiteiten georganiseerd door de scouting leiding zoals boom-
hutten maken , bobsleeën, omgekeerd verstoppertje spelen en er werd ook voor een 
lekkere lunch en avondeten gezorgd. 
 

Ook hebben de kinderen veel buiten gespeeld, zowel op de locatie bij de bso, als op 
het Lidwinaveld. Daar hebben ze allerlei spelletjes, estafettes, maar met de tennis-
rackets, hockeysticks en voetballen gespeld. 



Op de laatste dag van de vakantie bso zijn de kinderen nog een heerlijke dag naar 
de JeugdNatuurwacht geweest. Het was die dag ook lekker weer en de kinderen 
hebben genoten van het buiten spelen, klimmen en klauteren, verkennen en zoeken 
naar insecten, bloemen en planten. 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 

MENEER JACQUES & MARY-ANN STARTEN NIEUWE MUSICAL 
 

Vanaf september 2017 starten wij in Elzenburg Vught 
met het maken van een nieuwe voorstelling: 'De Tove-
naar Van Oz' voor kinderen van de basisschool uit Vught 
e.o. vanaf groep 4 t/m groep 8. Elke leeftijd in een groep 
waar hij/zij het beste zichzelf kan ontwikkelen. 
Voor meer info en details kijk verder op www.onzemusi-
cal.nl 
Docenten: Mary-Ann Schonk en Jacques Noyons 
Het bekende verhaal volledig nieuw geschreven om 
door kinderen gespeeld, gezongen en gedanst te wor-
den. 
 

Vriendelijke groet, 
 

Mary-Ann Schonk en 
Jacques Noyons 

 
 

ZEILKAMP ‘DE WATERVLO’ 
 

 
Beste allemaal 
Met veel plezier geef ik elke zomer in Friesland een week lang 
leiding aan Zeilkamp de Watervlo. Dit is een kleinschalig zeilkamp 
georganiseerd door leden van de UVSV en het USC, waarbij de 
instructeurs alle CWO instructeursdiploma’s hebben behaald op 
de beste zeilscholen in Nederland. 

 
In de week van 29 juli tot 4 augustus is het op ‘t Boothuys in Sneek weer tijd voor de 
leukste week van het jaar. We stappen elke dag weer aan boord van onze Valken om 
te leren zeilen, de Friese wateren te verkennen en te lunchen, te zwemmen of een 
middagspel te spelen in Friese dorpjes. Ook elke avond is er een programma, bijvoor-
beeld de spooktocht, het smokkelspel en natuurlijk aan het eind van de week ook de 
klassieke bonte avond. De charme van de Watervlo zit hem in de kleinschaligheid en 

http://www.onzemusical.nl/
http://www.onzemusical.nl/


de gezelligheid; met een leiding van 10 dolenthousiaste studenten en maximaal 20 
kinderen van tussen de 10 en 15 jaar kent iedereen elkaar. Sommige kinderen komen 
er met vrienden en vriendinnen, maar ook dit jaar zijn er weer kinderen die vorig nog 
alleen kwamen. Nu alle vakanties gepland worden gaat het hard met de inschrijvin-
gen, maar omdat we nog enkele plekken hebben willen uw kind ook graag de kans 
bieden om erbij te zijn! 

 

Heeft u in de week van 29 juli tot 4 augustus nog niets gepland en wilt u er misschien 
wel even tussenuit met uw partner? Gun uw kinderen een van de gezelligste weken van 
het jaar georganiseerd vol zeilen, spellen, zwemmen en lachen! 
 

Kijk voor meer informatie een kijkje op www.watervlo.com 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Gabi Pott Hofstede (oud-leerling van De Schalm) 
 

BFF ZWALUW VFC 
 

 
 

http://www.watervlo.com/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-bff-zwaluw-vfc.pdf

