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AGENDA: 
Donderdag 19 mei maandoverzicht 10 komt uit 

20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Vrijdag 20 mei  

Maandag 23 mei 15.45: Maandaggesprekken (gr. 1/2A t/m gr. 8A) 
19.15-22.00: MR-vergadering 
20.00-23.00: RvT overleg stg. Leijestroom 

Dinsdag 24 mei  

Woensdag 25 mei Schoolvoetbal Regio FINALES jongens en meisjes gr 7 & 8 

Donderdag 26 mei De SCHOOLFOTOGRAAF komt op school 
DAG vd HOOGBEGAAFDHEID 

16.00-17.30: teamverg. m.b.t. ICC  
 

GÉÉN WEEKBULLETIN 

Vrijdag 27 mei roostervrij gr. 1 t/m 2 
  

Maandag 30 mei 15.45 – 18.00: Oudergesprekken gr. 6-6A-7-7A n.a.v. uitslag 
CITO Entreetoets 

Dinsdag 31 mei 16.00 – 17.30: OB & BB - overleg 

Woensdag 01 juni studieMIDDAG TEAM 

Donderdag 02 juni 15.45 – 18.00: Oudergesprekken gr. 6-7-7A n.a.v. uitslag 
CITO Entreetoets 

Vrijdag 03 juni  
 

 
 

WEEKBULLETIN VOOR 2 WEKEN  
 

Komende week ontvangt u geen weekbulletin. Bewaart u dit bulletin daarom goed. U 
ontvangt het volgende weekbulletin pas op vrijdag 03 juni. 
 

JUF REINIE HEEFT EEN DOCHTER  
 

 

Op woensdag 13 april zijn juf Reinie en haar vriend 
Rob de trotse ouders geworden van een dochter, 
Lott. Juf Reinie laat weten dat ze erg blij zijn met 
haar en dat Lott het erg goed doet! Zodra het voor 
haar en Lott mogelijk is, komt ze haar snel in de 
klas en op school laten zien.  
Om jullie toch niet al te lang in spanning te laten, is 
hier al een eerste foto van Lott.  
Is het geen plaatje? 
 

Van Harte Proficiat Juf Reinie en Rob. Heel veel 
geluk samen. 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-20-2016.pdf


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.  
Komende week gaat er een volgende brief mee naar huis met de kinderen. Via MSI 
houden we u op de hoogte wanneer dat zal zijn. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

We willen u laten weten dat de schoolfotograaf dit schooljaar a.s. donderdag 26 mei 

op school zal komen. Die dag gaan alle kinderen individueel, met de eigen  groep en 
eventueel met 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  
 

Afgelopen vrijdag, 13 mei, is de uitslag van de Citotoets bij ons binnengekomen en heb-
ben de leerlingen uit de groepen 8 dit resultaat 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. 
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. 

 

UITSLAG CITO ENTREE GROEPEN 6 & 7  
 

Vorige week hebben ook de kinderen uit de groepen 6 & 7, in een gesloten envelop, de 
score mee naar huis gekregen die zij behaald hebben bij de Cito Entreetoets. Op de 
betreffende scoreformulieren en m.b.v. de eerder uitgereikte informatiebrief over de en-
treetoets, kunt u terugvinden wat deze score precies betekent.  
Ook de jongens en meisjes in deze groepen hebben een erg mooi resultaat behaald 
waar ze trots op mogen zijn. 
Deze week hebben de ouders van groep 6 & 7 via MSI een bericht ontvangen over de 
mogelijkheid om een afspraak te maken voor een gesprek met de groepsleerkracht 
n.a.v. de uitslag van deze toets. 
 

ERNSTIGE VAL JUF LIEKE  
 

In de meivakantie is juf Lieke van een 2½ m. hoge trap gevallen en ernstig ten val ge-
komen. Ze heeft 2 gebroken halswervels. Gelukkig heeft ze geen uitval en gaat het naar 
omstandigheden redelijk met haar. Afgelopen vrijdag is ze zelfs even op school ge-
weest.  
Als gevolg van e.e.a. is ze momenteel bij haar ouders in huis omdat ze veel moet rusten 
en weinig tot niks zelf kan en mag doen. Voor een volledig herstel is het dragen van een 
brace noodzakelijk en moet ze regelmatig voor onderzoek naar het ziekenhuis. Zoals 
het zich nu laat aan zien is een operatie niet nodig en zal volledig herstellen vooral door 
rust kunnen geschieden. Het ziet er naar uit dat juf Lieke hier tot aan de zomervakantie 
voor nodig zal hebben.  
Voor een goede vervanging van juf Lieke hebben we in de meivakantie, samen met de 
vervangerspool, gezocht naar een geschikte invulling. Afgelopen week is groep 3 opge-
vangen door meester Jorg de Bakker. Vanuit de VIP is het echter niet mogelijk hem tot 
aan de zomervakantie in te zetten in deze groep, vandaar dat we afgelopen week verder 
hebben gezocht naar iemand die dit wel kan. Gelukkig hebben dit gevonden in de per-



soon van Suzanne Berkelmans. Vanaf afgelopen dinsdag t/m het einde van het school-
jaar zal zij in groep 3 werkzaam zijn. We wensen haar en groep 3 een hele goede, 
prettige tijd toe samen. 
Juf Lieke wensen we uiteraard heel veel sterkte en beterschap toe! 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 23 mei om 19.45 u. is de volgende MR-vergadering. Indien u iets te 
melden of te vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste half uur van dit 
overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers van onze 
school om hierbij aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 

25 MEI REGIOFINALES SCHOOLVOETBAL JONGENS & MEISJES 7/8  
 

De jongens en meisjes uit de groepen 7 & 8, die tijdens het schoolvoetbaltoernooi de 
eerste plaats hebben bereikt, gaan op woensdagmiddag 25 mei, in Engelen (voetbalclub 
Fc Engelen), meedoen aan de REGIOFINALES van het schoolvoetbal. We wensen ze 
alvast veel succes en laten jullie uiteraard weten hoe het hen is vergaan.  
 

 

HERINNERING!! AVONDWANDELVIERDAAGSE 2016  
 

In 2016 zal voor het negentiende achtereenvolgende jaar de avond-
vierdaagse gehouden worden. De data van de avondvierdaagse 
zijn. 

Dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 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 
Sportlaan 1 in het Stadhouderpark. Op de donderdag zal gestart worden vanaf het sport-
terrein van Real Lunet in sportpark Bergenshuizen. 
  

Op de laatste avond worden de wandelaars verwelkomd door ouders, opa's en oma's 
en diverse vertegenwoordigers uit de Vughtse gemeenschap. Voor iedere wandelaar 
ligt er een medaille klaar en een versnapering. Voor de basisschool met relatief de 
meeste wandelaars is er een wisselbeker. 
 

Wij hopen dat er weer veel kinderen en ouders in juni bij de start van de avondvier-

daagse zijn. Vandaag ontvang je via het weekbulletin en/of MSI in DE BIJLAGE meer 

informatie over het inschrijven + een INVULSTROOK (deze graag geprint en ingevuld 

meenemen bij het inschrijven!)  

Voor de website van de A4d in Vught, KLIK HIER 

De sportcommissie 

______________________________________________________________ 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/a4d-brief-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/inschrijfstrookje-a4d-2016.pdf
http://www.a4daagsevught.nl/


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Finn Vegers   groep 1/2B 

 Boet Vegers    groep 1/2B 

 Féline van der Stokker   groep 1/2C 

 Eva Delmee    groep 1/2A 
 

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

BASISAGENDA GROEPEN 7 & 8 SCHOOLJAAR 2016 - 2017 
 

Om kinderen te leren omgaan met het maken van een (huiswerk-)planning en ter voor-
bereiding op het VO, werken we in groep 7 en 8 met een agenda. Deze agenda wordt 
via school aangeschaft en alléén deze agenda wordt gebruikt. Aan het begin van het 

schooljaar wordt de agenda uitgereikt aan de kinderen. Voor uw bijdrage in de kosten 
van deze schoolagenda vragen wij u om € 2,70 via uw kind af te geven aan de groeps-
leerkracht (grp. 6 en 7!). We willen deze bijdrage graag vóór vr. 27 mei a.s. ontvangen. 
Dank u wel. 
 

VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7 
 

Op donderdag 7 april hebben de kinderen uit de groepen 7 deelgenomen aan het theo-
retisch verkeersexamen. Alle kinderen zijn voor dit onderdeel geslaagd. Op donderdag 
12 mei volgde het praktisch verkeersexamen. De meeste kinderen waren erg gespan-
nen maar gelukkig was het examen prima verlopen. Alle kinderen hebben vanaf deze 
dag het verkeersexamen op zak. Heel goed gedaan allemaal!  
 

   
 

BETALING WOLDHUIS GROEPEN 7 
 

Vandaag krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor 
deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de zesde betalingsherinnering mee 
naar huis. Ouders die aangegeven hebben de betaling in 2 termijn of in één keer te 
willen regelen, ontvangen vandaag ook de betalingsherinnering.  
Deze zesde/tweede/éénmalige betalingsherinnering is tevens de laatste (enige) herin-
nering nog die u van ons ontvangt.  
Alle ouders hebben nu, of in de voorbije periode, één of meerdere herinneringen van 
ons mogen ontvangen. We rekenen er op dat de betalingsverplichting spoedig voldaan 
zal worden. Eerdaags inventariseren we de van u ontvangen betalingen en krijgt u van 
ons een schrijven waarin de door ons van u ontvangen betaling(en) zullen worden ver-
meld. Alvast dank voor de vlotte afhandeling van de betalingen. 

______________________________________________________________ 



TRAINING ‘ROTS & WATER’ 
 

 
 
 
 

   

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/training-rots-en-water.pdf


 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

22 
30 mei 
 

15.45 – 18.00: Ouderge-
sprekken gr. 6-6A-7-7A 
n.a.v. uitslag CITO En-
treetoets 

31 mei 
 

16.00 – 17.30: OB & BB 
- overleg 

01 juni 
 

studieMIDDAG TEAM 

23 
06 juni 
 

08.45 – 12.00: bezoek 
Rechtbank gr 8  
15.45 – 18.00: Ouderge-
sprekken gr. 6A n.a.v. 
uitslag CITO Entreetoets 

07 juni 
 

18.00: A4d dag 1 

08 juni 
 

18.00: A4d dag 2 

24 
13 juni 
 

15.45: oudergesprekken 
(volgens planning) OUDSTE 
kleuters  
18.45: oudergesprekken 
(volgens planning) OUDSTE 
kleuters 

14 juni 
 

15.45: oudergesprekken 
(volgens planning) OUDSTE 
kleuters  
18.45: oudergesprekken 
(volgens planning) OUDSTE 
kleuters 

15 juni 
 

12.45: oudergesprekken 
(volgens planning) OUDSTE 
kleuters 

25 
20 juni 
 

08.45 – 12.00: bezoek 
Rechtbank gr 8A 
19.45-22.00: MR-verga-
dering 
 

21 juni 22 juni 

26 
27 juni 
 

JUFFEN EN MEESTER-
DAG gr. 3 & 4 
 

28 juni 
 

16.00-17.30: BB & OB-
overleg 

29 juni 
 

20.00-22.00: 
Ouderraadvergadering 

   

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juni_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-juni-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-juni-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-juni-2016.pdf


 

 
10 

20/05/2016 - 
30/06/2016  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

02 juni 
 

15.45 – 18.00: Ouder-
gesprekken gr. 6-7-
7A n.a.v. uitslag CITO 
Entreetoets 

03 juni  04 juni 05 juni 
 

11.00: H. Vormsel 
viering ll’n groepen 
8 (H. Hart kerk) 
 

09 juni 
 

18.00: A4d dag 3 

10 juni 
roostervrij gr. 1 t/m 4 

18.00: A4d dag 4 
 

OPENINGSDUEL EK 
2016 te FRANKRIJK 

 

11 juni 12 juni 

16 juni 
 

De SCHOOLFOTO-
GRAAF komt op 
school 
(alléén voor afwezi-
gen op 26-5)  
16.00-17.30: BB & 
OB-overleg 

17 juni 
 

Bezoek Rijksmuseum 
door groepen 8 (tijd 
volgt z.s.m.) 

18 juni 19 juni  
 

Vaderdag 

23 juni 
 

JUFFEN EN MEES-
TERDAG gr. 5 & 6 
16.00-17.30: 
Teamvergadering 

24 juni  
 

roostervrij gr. 1 t/m 2 
verjaardag lkr. gr. 7 
en 8 in De Efteling 

25 juni 26 juni 

30 juni 
 

maandoverzicht 11 
komt uit 
 

01 juli 
 

JUBILEUMFEEST 
JUF LIESBETH 

02 juli 
 

Vader-Kind weekend 
groepen 8 dag 1 
START 103e editie 
Tour de France t/m 
24 juli 

03 juli 
 

Vader-Kind weekend 
groepen 8 dag 2 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-juni-2016.pdf


BIËNNALE VUGHT 2016 
 

 
 



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND JUNI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
21-05 Julia  1/2E  13-06 Derek  8 
21-05 Micky  1/2C  13-06 Laurens  1/2B 
21-05 Norah  3  14-06 Julie  1/2B 
21-05 Youp  8A  15-06 Viviënne  3A 
22-05 Guus  5A  16-06 Hannah  5 
23-05 Camilla  5  17-06 Juule  7 
23-05 Carmel  5A  17-06 Linde  8A 
23-05 Sebastiaan  1/2A  18-06 Pleun  4A 
24-05 Mats  1/2B  21-06 Emily  8 
24-05 Tirza  3  23-06 Florien  4A 
26-05 Lieve  3A  23-06 Marjolein  6 
27-05 Pleun  1/2B  26-06 Milan  8 
30-05 Timo  3  26-06 Zhurui  8A 
31-05 Ava  7  27-06 Diede  1/2B 
31-05 Derk  1/2B  27-06 Maxime  7A 
03-06 Liv  1/2C  27-06 Olivier  7 
04-06 Tessa  4  27-06 Roosmarijn  1/2B 
07-06 Josephine  8  28-06 Adam  1/2D 
08-06 Florentine  1/2A  28-06 Barend  8A 
08-06 Lotte  5A  28-06 Job  8A 
09-06 Aimée  1/2B  28-06 Marit  4 
09-06 Paul  1/2B  28-06 Meike  8 
10-06 Anne  5  30-06 Jamie  6A 
11-06 Siem  1/2D  30-06 Lise  8 
12-06 julie  8A     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND JUNI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
19-05 juf Monique  3  meester Bernt  
 juf Stephanie  5  meester Eric  
 juf. Marlous  6A  meester Jorg  
20-05 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Monique  3  meester Bernt  
 juf. Marlous  6A  meester Jorg  
23-05 juf. Anneke  1-2A  juf. Marie-Louise  
24-05 meester Gerard ^ dir.  n.v.t. 
26-05 meester Gerald  adj. dir.  n.v.t. 
27-05 meester Gerald  adj. dir.  n.v.t. 
31-05 meester Gerard ^ dir.  n.v.t. 
^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 
______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

MENEER JACQUES & MARY-ANN STARTEN MUSICALS IN EIGEN BEHEER 
 

Na lang in de Speeldoos musicals te hebben gemaakt zoals Peter Pan, Alice, Icarus, 
Midzomernachtdroom, De Kleine Prins en nog heel veel meer gaan Mary-Ann en Jac-
ques in het nieuwe seizoen 2016/2017 op een andere locatie in Vught verder met mooie 
nieuwe musicals maken. 
 

Kijk voor meer informatie op www.onzemusical.nl 
Daar kun je lezen op welke locatie dat is en nu al welke musical we gaan doen en nog 
veel meer! 
 

Tot gauw op de splinternieuwe website van Mary-ann en Jacques, 
 

START TO SKATE 
 

Leer skeeleren met de Vughtse IJsclub, 
1 dinsdagavond: 24 mei 2016 
 

Start-to-Skate is een landelijke actie om kinderen 
(vanaf 6 jaar) maar ook volwassenen enthousiast 
te maken voor het skeeleren. Overal in het land 
wordt wel wat georganiseerd en de Vughtse IJs-
club (VIJC) doet ook mee.  

 

 

Op drie dinsdagavonden, 10, 17, 24 mei, en mocht het een keer regenen als reser-
vedatum 31 mei, verzorgen wij van de VIJC van 18.30 tot 19.30 uur skate-lessen op 
het Zorgpark Voorburg (Reinier van Arkel) in Vught. In leeftijdsgroepen van maximaal 
15 personen oefen je onder begeleiding van ervaren trainers de slag, verschillende 
remtechnieken en balans. De trainers en vrijwilligers van de VIJC zorgen ervoor dat 
drie leerzame en leuke avonden worden. 
 

Start to Skate kost in totaal € 16,- per leerling. Het dragen van een helm en polsbe-
schermers is verplicht. Een helm is na overleg eventueel te lenen van de VIJC. En 
we raden je aan ook knie- en elleboogbeschermers om te doen. 
  

Na Start to Skate krijg je vast de smaak van het skeeleren te pakken. Als je lid wordt 
van de VIJC is het mogelijk om de hele zomer elke maandagavond in clubverband te 
skeeleren.  
  
Inschrijven ?  Op de website https://inschrijven.nl  kan je je online inschrijven. Het 

evenement staat bij 10 mei. 
Voor meer informatie: zie onze website www.vijc.nl of mailen naar starttos-

kate@vijc.nl. 
 

TAFELTENNISFEEST JCV VUGHT 
 

Zaterdag 11 juni organiseren meer dan 130 tafeltennisverenigingen een groot KINDER 
TAFELTENNISFEEST. Ook de Vughtse tafeltennisvereniging JCV doet hieraan mee en 
nodigt ieder kind uit Vught uit om mee te komen doen. 

Voor meer info zie DEZE FOLDER! 
 

  

http://www.onzemusical.nl/
http://www.vijc.nl/
mailto:starttoskate@vijc.nl
mailto:starttoskate@vijc.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/tafeltennisfeest.pdf


ZO. 5 JUNI HERDENKING KINDERTRANSPORTEN NM KAMP VUGHT 
 

 
 

V.O.S. SPEELT ‘THE WEST SIDE STORY’ 
 

De Vereniging Oisterwijkse Spelers is een enthousiast amateur theatergezelschap wat 

jaarlijks, zo vlak voor de zomervakantie, een toneeluitvoering met muziek en dans op 
‘de planken’ brengt in het Openlucht Theater in Oisterwijk. Zo speelden zij o.a. de mu-
sicals ‘Les Miserables’ en Hair maar ook brachten zij ‘Hercules’, ‘De Bokkenrijders’, ‘Ro-
meo en Julia’, ‘Calander girls’, ‘De Feeks’ en afgelopen jaar de junileumvoorstelling ‘The 
Lion King’ op de planken. 
 

Dit jaar bestaat brengen zij in Het Openlucht Theater ‘The West Side Story’. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/uitn-nm-kamp-vught-juni.pdf


 

 
 

Kaartjes kunnen nu al op de verschillende voorverkoopadressen worden gekocht. Een 
kaartje geeft toegang tot de voorstelling op eender welke dag deze wordt opgevoerd.  
 

Jij komt toch zeker ook? 
 

Voor meer info ga naar de speciale V.O.S. pagina: KLIK HIER 

http://www.vos-oisterwijk.nl/uitvoeringen/west-side-story-2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/flyer-west-side-story-vos.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/flyer-west-side-story-vos.pdf

