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03/06/2016 - 

09/06/2016 

 
 

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

CITO Entreetoets 

Vrijdag 03 juni  

Zaterdag 04 juni  

Zondag 05 juni 11.00: H. Vormsel viering ll’n groepen 8 (H. Hart kerk) 
12.30-14.00: herdenking Joodse kindertransporten NM 
Kamp Vught in aanwezigheid kinderen groepen 7* 

Maandag 06 juni 15.45 – 18.00: Oudergesprekken gr. 6A n.a.v. uitslag CITO 
Entreetoets 

Dinsdag 07 juni 18.00: A4d dag 1 

Woensdag 08 juni 18.00: A4d dag 2 

Donderdag 09 juni 18.00: A4d dag 3 

Vrijdag 10 juni roostervrij gr. 1 t/m 4 
18.00: A4d dag 4 
 
OPENINGSDUEL EK 2016 te FRANKRIJK 

 
 

 
 

THEMA - AVONDEN ‘GLINSTERKIND’ SCHOOLJR. 2016-2017 
 

Tijdens de algemene informatieavond aan het begin van dit schooljaar heeft De 
Vughtse Kindercoach mevr. Heidy Kerste info gegeven over haar werk als kinder-
coach. Na deze avond heeft ze een aantal keer op school ‘spreekuur’ gehouden waar-
in u haar als opvoeder geheel vrijblijvend en gratis om advies heeft kunnen vragen. 
Hier werd redelijk vaak gebruik van gemaakt. 
Voor komend schooljaar willen we, Heidy Kerste en wij als bs De Schalm, u een aantal 
thema-avonden aanbieden waarin u door heidy Kerste nader geïnformeerd gaat wor-
den over een aantal onderwerpen waar, zo is gebleken uit de gevoerde gesprekken, 
veel belangstelling voor is. 

Nadere info over de exacte invulling leest u HIER 

De geplande dat voor de thema-avonden zijn: 

 woe. 28 sept. 2016 : Wat is kindercoaching? 

 woe. 5 okt. 2016  : hoog-gevoeligheid 

 woe. 9 nov. 2016  : faalangst 

 woe. 25 jan 2017  : beelddenken 
 

Wij vinden het belangrijk om in te spelen op de behoefte van u als ouder/verzorger. 
Vandaar de vraag om uw interesse voor een bepaald thema aan te geven en welke 
vraag binnen de onderwerpen u graag beantwoord zou willen zien. Heidy zal deze 
vragen zoveel als mogelijk meenemen  in haar presentaties. U kunt uw reactie voor 4 
juli 2016 mailen naar info@glinsterkind.nl.  

Heidy kan dan tijdig een inventarisatie maken van de interesse. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-brief-thema-avonden-schooljr-2016-2017.pdf
mailto:info@glinsterkind.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-22-2016.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_22_-_2016


CURSUS ‘HSP - KIDS’ 
 

Naar aanleiding van de presentatie op 24 feb. jl. heeft Heidy Kerste veel positieve re-
acties mogen ontvangen met daarbij als belangrijkste reactie dat er behoefte is aan 
‘meer’ rondom dit thema.  
Door het organiseren van een cursus ‘Hsp - kids’ wil Heidy graag aan deze vraag vol-

doen. De brief in de bijlage (KLIK HIER) is bedoeld om u enerzijds te informeren 

over deze cursus en anderzijds om bij u de behoefte te peilen. Wanneer u belang-
stelling heeft voor deze cursus, wilt u dit dan VÓÓR 7 juni a.s. aan haar kenbaar ma-

ken? Dank u wel 
 

OUDERPORTAAL   
t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

 

Deze week heeft u via ons ouderportaal MSI een melding ontvangen waarin u ge-
vraagd wordt uw gegevens op dit ouderportaal even te controleren en zo nodig aan te 
vullen. Eventuele wijzigingen die plaats gevonden hebben in uw situatie kunt u hier 
direct ZELF doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in: 
 

 uw woonituatie - u bent verhuisd, etc. 

 uw contactgegevens - u bent op een andere telefoonnummer of e-mail be-
reikbaar 

 uw kind - de gezinssituatie is veranderd, uw kind maakt sinds kort gebruik 
van medicijnen of 

 andere veranderingen welke van belang zijn voor school. 
 

Graag willen wij u vragen uw gegevens te controleren door in te loggen op: 
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl. 
 

Verder willen we u nog even laten weten dat we het meer dan wenselijk vinden wan-
neer u voor alle communicatie met school {(de groepsleerkracht(-en) van uw kind(-
eren)} gebruik wilt maken van het ouderportaal. Naast het feit dat u hier alle gegevens 
en info van school en uit de groep van uw kind(-eren) kunt vinden (denk aan namen-
lijsten, telefoonnummers, adressen e.d.) vindt u hier ook de school-/groepsagenda met 
info uit de groep. Wanneer is het uitstapje gepland? Waar zoekt men nog hulp bij? 
Verder kunt u direct contact opnemen met de groepsleerkracht voor het maken van 
een afspraak of voor het doorgeven van een ziekmelding.  
Ook de aanvragen voor verlof graag via dit middel doorgeven. Vult u, voor het indie-
nen van een verlof, één van de speciaal hiervoor bedoelde verlofformulieren in. Deze 
vindt u op onze website. 
 

Dank voor uw medewerking. 
 

ZWANGERSCHAPSVERVANGING GR. 3A, 4 EN 8 
 

De kinderen en hun ouders/verzorgers uit de groepen 3A, 4 en 8 krijgen vandaag een 
brief mee naar huis. Hierin wordt men geïnformeerd over het moment waarop juf Re-
née, juf Hilde en juf Britt met zwangerschapsverlof zullen gaan en wie hen tot aan de 
zomervakantie zal komen vervangen. 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-brief-inventarisatie-hsp-kids-2016-2017.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


FORMATIE SCHOOLJAAR 2016 - 2017 
 

Directie en team zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor het ko-
mend schooljaar. Eén van de belangrijkste bezigheden is de groepsindeling. Zoals 
ieder jaar is het ook dit jaar het streven u hier zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid 
over te geven.  
Voor een goede in- en verdeling is het aantal leerlingen in een groep belangrijk.  
Uiteraard is ook de personele bezetting van belang. Op dit moment is hier, in een aan-
tal gevallen, nog onvoldoende duidelijkheid over. We informeren u zodra we het totale 
formatieplan kunnen aanbieden. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

RESULTATEN REGIOFINALES SCHOOLVOETBAL  
 

De jongens en meisjes uit zowel de groepen 6 als die uit de groepen 7 & 8, hebben 
afgelopen week deelgenomen aan de regiofinales van het schoolvoetbaltoernooi. De 
kinderen uit groep 5/6 speelden hiervoor enkele wedstrijden in Tilburg terwijl de groe-
pen 7/8 in Engelen aan mochten treden. 
 

Het was op beide locaties reuze spannend. Wie zou zich uiteindelijk regio kampioen 
schoolvoetbal 2015-2016 mogen noemen en door gaan naar de districtskampioen-
schappen? 
De jongens uit groep 7/8 begonnen voortvarend met 2 overwinningen maar moesten 
uiteindelijk buigen voor de latere kampioen. Deze nederlaag deed meer met hen dan 
gedacht waardoor ze uiteindelijk 5e zijn geworden.  
De meisjes uit de deze groepen deden heel lang mee om het kampioenschap. Er werd 
niet alleen goed gevoetbald maar ook veel strijd geleverd. Dat was tegen soms wat 
meer ‘fysiek geweld’ ook af en toe wel nodig. Dit resulteerde uiteindelijk in een meer 
dan verdienstelijke gedeelde 2e plaats.  
 

Bij onze ‘toekomst’, de meisjes en jongens  uit de groepen 6, ging het er al even fana-
tiek aan toe. Wat vooral opviel was het ‘voetballend vermogen’ van vooral de meisjes 
uit deze groepen. Hier werd goed gecombineerd en aanvallend gespeeld.  
Uiteindelijk reikten de meisjes tot aan de meer dan verdiende 2e plaats. De jongens 
kwamen ook een heel eind. Zij werden 3e. 
 

Hoewel we dus op De Schalm geen regiokampioen kunnen huldigen, kunnen we met 
een goed gevoel terugkijken op een geslaagde middag. Er werd overwegend sportief 
gevoetbald en ook de resultaten waren zeer bemoedigend. Komende jaren kunnen 
daar nog heel veel plezier aan beleven! 
 

Alle ouders/verzorgers en andere toeschouwers dank voor jullie support en de aan-
moedigingen. Ook dank voor het rijden naar de verschillende locaties. Het was weer 
TOP! Dank jullie wel. 
 

De Sportcommissie 

______________________________________________________________ 
 

  



 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Thijmen van Renterghem groep 1/2E 
 

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

DE GRATIS VAKANTIEBIEP APP! 
 

Zomerlezen met de VakantieBieb! Tijdens de vakantie 
kunnen kinderen gemakkelijk 1 of 2 AVI niveaus zakken. 
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun 
leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is 
daarom belangrijk en dat kan heel goed met de Vakantie-
Bieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime 
selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor ieder 
kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor 
volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft 
te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en 
de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u 

de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De 
nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 
augustus beschikbaar in de App Store of Google Play 
Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 

 

 

PROEFONTWERP VERKEERSPLEIN BIJ DE KLEUTERS 
 

Vorige week hebben de kleutergroepen en groep 6 de handen ineen geslagen. Geza-
menlijk hebben ze een ontwerp op het plein getekend. Daarna hebben de kleuters 
volop gebruik gemaakt van dit verkeersplein. Helaas volgde de regen al snel en was 
het verkeersplein weer verdwenen. Binnenkort zal dit verkeersplein een permanente 
plek op de speelplaats gaan innemen. We willen de kinderen van groep 6 graag dan-
ken voor de hulp.  
 

   
 

Voordat het echter zo ver is en er een verkeersplein zal zijn, moet er nog wel e.e.a. 
gebeuren. Onder andere de afgelopen dagen hebben namelijk aangetoond dat het 
plein nog wat ‘hobbels’ kent. Die worden nu vakkundig weggewerkt. Onderstaande 
foto laat zien dat de kleuters hier ook hard aan mee werken. “Vele handen……..”!  
 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-bieb-app.pdf


  
 

WOENSDAG 13 JULI: INDIANENDAG OUDSTE KLEUTERS 
 

Het duurt weliswaar nog even, maar de voorbereidingen voor de Indianendag op 
woensdag 13 juli voor alle oudste kleuters en hun ouders, zijn alweer in volle gang. Dit 
jaar verwachten we er net zo’n geslaagde dag van te maken als voorgaande jaren. En 
omdat dat niet lukt zonder uw aanwezigheid brengen we deze dag nu reeds onder uw 
aandacht. Dus: Regel voor jongere broertjes of zusjes (de jongste kleuters zijn op deze dag 

vrij) een oppas, neem een vrije dag van het werk, zet uw indianentooi op en sluit met 
uw zoon of dochter de kleuterperiode feestelijk af! Omdat uit ervaring blijkt dat er niet 
alleen heel veel goede indianenmoeders zijn, maar zeker even zo veel hele goede 
indianenvaders, nodigen wij u beiden van harte uit om straks ten strijde te trekken in 
het belang van Oelie Woepie! U hoort nog van ons! 
 

Op donderdag 16 juni krijgt uw kind de brieven mee waarop u zich kunt intekenen. 
Vanaf maandag 13 juni aanstaande willen we in de kleutergroepen het indianenthema 
gaan opstarten. Wij willen u, net als voorgaande jaren, vragen om thuis weer op zoek 
te gaan naar de wigwams, de kookketels, de verkleedkleren en alle andere indianen-
spullen. Bij de kleutergroepen komen ook lijsten te hangen met een uitgebreide op-
somming van de spullen die we voor het thema kunnen gebruiken.  
 

Oef oef… Wij zijn er al klaar voor! (Wilt u de spullen die u meegeeft van uw naam voorzien?) 
 

HERDENKING KINDERTRANSPORTEN NM KAMP VUGHT  
 

Elk jaar is er in juni, op het buitenterrein, een openbare herdenking van een stukje 
geschiedenis van NM Kamp Vught, toen op 6 en 7 juni 1943 bijna 1300 Joodse kin-
deren en hun ouders werden gedeporteerd naar Sobibor in Polen en daar om het le-
ven werden gebracht. Voor het derde jaar leveren kinderen uit groep 7 van onze 
school hier een bijdrage aan.  
Dit jaar is de herdenking op zondag 5 juni; elk jaar is het een indrukwekkende ge-

beurtenis voor de aanwezigen. De kinderen hebben ter voorbereiding op deze bijeen-
komst al voorbereidende lessen op school gehad. Zo hebben ze ballonnenkaartjes en 
een wensbloempotje gemaakt wat ze tijdens de bijeenkomst zullen neerzetten.  
 

Hierbij bent u van harte uitgenodigd deze indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst, 
samen met de kinderen van de groepen 7, bij te wonen! 
 

  



Het programma komende zondagmiddag is als volgt:  
12.30 uur:  aankomst kinderen 
12.45 uur:  kinderen lezen namen voor langs het pad richting kindermonument 
13.00 uur:  aanvang programma 
14.00 uur: einde herdenking 
 

Meer info vindt u op de website van NM Kamp Vught. KLIK HIER 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
03-06 Liv Raadschelders 1/2C 
04-06 Tessa Sluijter 4 
07-06 Josephine Hertzberger 8 
08-06 Florentine Schul 1/2A 
08-06 Lotte Vaandrager 5A 
09-06 Aimée Stieger 1/2B 
09-06 Paul Stieger 1/2B 
10-06 Anne Schmitz 5 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
02-06 juf Ellen de Koning 4A  juf Saskia van den Hout 
03-06 juf Ellen de Koning 4A  juf Lenneke van Houten 
07-06 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
09-06 juf Stephanie Brouwer ^ 5  dhr. Jorg de Bakker 
     
^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 
______________________________________________________________ 
  

http://www.nmkampvught.nl/herdenking-kindertransporten-3/


INGEKOMEN BERICHTEN 
 

CREATIVE SUMMER KIDS CLASS 
 

 
 

  



MOVE VUGHT SPORTZOMER 
 

  
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-move-sportzomer.pdf
http://www.movevught.nl/activiteiten/move-sportzomer/


ZO. 5 JUNI HERDENKING KINDERTRANSPORTEN NM KAMP VUGHT 
 

 
 

  

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


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

 

 
 

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
https://www.youtube.com/watch?v=HiRcTqIMo4w

