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02/06/2017 - 

08/06/2017 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 01 juni 15.45-16.30: overleg werkgr. ‘TAAL’ 

15.45 – 18.00: Oudergesprekken gr. 7-7A n.a.v. uitslag CITO 
Entreetoets o.v.b. 

Vrijdag 02 juni ROOSTERVRIJ gr 1/2 

13.00–15.15: H. Vormsel bijeenkomst voorbereiding in H. 
Hart kerk 

Zaterdag 03 juni 17.00–18.30: H. Vormselviering ll’n groepen 8 (H. Hart kerk) 

Zondag 04 juni 1e Pinksterdag 

 

Maandag 05 juni 2e Pinksterdag 

Dinsdag 06 juni De SCHOOLFOTOGRAAF komt op school 

15.45-18.00: Oudergesprekken gr. 7-7A n.a.v. uitslag CITO 
Entreetoets o.v.b. 

Woensdag 07 juni De SCHOOLFOTOGRAAF komt op school (reserve dag) 

Donderdag 08 juni 16.00-17.30: Teamvergadering 

Vrijdag 09 juni Spelletjesmiddag gr 1/2 

 

 
 

OVERLIJDEN ISA 
 

Zondagavond zijn wij opgeschrikt door het bericht dat het dochtertje van onze collega 
juf Stephanie en haar man Martijn, Isa, met grote spoed was overgebracht naar het 
kinderziekenhuis in Utrecht. Gevreesd moest worden voor het ergste. 
 

Afgelopen dinsdagmiddag kregen we het droevige bericht dat Isa, na een dappere strijd, 
in de armen van haar ouders, was overleden.  
 

Diep getroffen door dit grote verdriet zijn wij allen, kinderen, ouders en leerkrachten 
afgelopen woensdag naar school gekomen. Onbeschrijflijk dat dit is gebeurd. Woorden 
schieten te kort.  
 

Bij de ingang is een kleine herdenkingsplek ingericht waar kinderen naar toe kunnen 
gaan om stil te staan bij wat zich heeft afgespeeld. Hier is ook een brievenbus geplaatst 
waarin zij een persoonlijk berichtje, tekening of knutselwerkje achter kunnen laten.  
Daarnaast is er een apart mailadres geopend waar u uw blijk van medeleven en/of con-
doleances naar toe kunt sturen; ‘isa@deschalmvught.nl’.   
 

De familie heeft er de voorkeur aan gegeven het afscheid van Isa in besloten kring te 
laten plaatsvinden. 
 

Onze gedachten gaan uit naar Juf Stephanie, Martijn en overige familie en vrienden 
 

Directie en Team 
bs De Schalm 



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 BEKEND 
 

Een paar weken geleden hebben we u laten weten dat de kinderen van de groepen 8 
de uitslag van de CITO eindtoets mee naar huis hebben gekregen. De schoolscore was 
toen echter nog niet bekend. Inmiddels hebben we ook die gegevens ontvangen. Had-
den onze kinderen afgelopen schooljaar een CITO eindscore gehaald van 541,8, dit jaar 
was de score 539,6. Opnieuw een prima score. Wanneer we deze score afzetten tegen 

het landelijk gemiddelde, 535,1, dan scoren we hier ruim boven. Een compliment aan 
een ieder voor dit resultaat. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

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 kinderen en hun ouders 
werden gedeporteerd naar Sobibor in 
Polen en daar om het leven werden ge-
bracht. Voor het vierde jaar leveren kin-
deren uit groep 7 van onze school hier 
een bijdrage aan.  
Dit jaar is de herdenking op zondag 11 
juni; elk jaar is het een indrukwekkende 

gebeurtenis voor de aanwezigen. De 
kinderen hebben ter voorbereiding op 
deze bijeenkomst al voorbereidende 
lessen op school gehad. Zo hebben ze 
o.a. ballonnenkaartjes die ze tijdens de 
bijeenkomst zullen loslaten.  

 

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

Het programma komende zondagmiddag ziet er in het kort als volgt uit:  

Vanaf 12.00 uur ontvangst 
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 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-uitn-nm-kamp-vught.pdf
http://www.nmkampvught.nl/herdenking-kindertransporten-1943/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-uitn-nm-kamp-vught.pdf


KLEINE AFVAARDIGING DE SCHALM BIJ SCHOOLATLETIEKMIDDAG 
 

Gistermiddag was De Schalm met slechts 1 groep vertegenwoordigd bij de Schoolatle-
tiekmiddag op PH. Omdat het zo’n enorm leuk evenement is, hopen we dat dit stukje én 
de foto’s anderen enthousiast zal maken om komend schooljaar met meer groepen aan 
deel te nemen. 
 

Ondanks de beperkte deelname vanuit De Schalm was het een fantastische sportieve 
en goed georganiseerde middag. 
De jongens uit groep 3A en de meisjes uit groep 4 hebben goed gestreden en hard 
gewerkt voor de behaalde 6e plaats (van 14 teams) 
Anne (gr 4) mocht de eerste prijs van de veldloop in ontvangst nemen bij de meisjes. 
 

Via DEZE LINK kun je de foto’s van deze middag bekijken. Hopelijk dat er mede 

hierdoor komend schooljaar meer jongens en meisjes van De Schalm mee gaan 
doen!?!? 
 

 

 

 

 

De volgende kinderen hebben meegedaan:  
Joris, Mees, Indy, Floris, Floris, Valentijn, Mathijs, Frederique, Anne en Julie. 
 

groeten, 
Kristel en Ruth 
 

  

https://www.flickr.com/photos/132714521@N07/sets/72157681598930972


GASTLES OVER GELD! 
 

Donderdagmiddag 18 mei is de vader van Alec bij groep 3a in de klas geweest.  
Hij werkt bij de bank en heeft de kinderen van alles kunnen vertellen over geld. 
Het was een leuke les met filmpjes, opdrachten en nu weten de kinderen hoe ze vals 
geld kunnen ontdekken.  
Bedankt voor de leuke les! 
 

   
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
01-06 Eva  1/2A 
03-06 Liv  1/2C 
04-06 Tessa  5 
08-06 Florentine  1/2A 
08-06 Thijmen  1/2E 
08-06 Lotte  6A 
09-06 Aimée  3 
09-06 Paul  3 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
01-06 juf Yvonne 1-2D  meester Ben  
 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
06-06 juf Dominique  5A  juf Marjo  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
08-06 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PARTOU ANNIE M.G. SCHMIDT WEEK: 
 

Op de bso  is het deze week ‘Annie M.G. Schmidt week’. Er 
worden verschillende verhalen gelezen van Annie M.G. 
Schmidt, zoals Jip en Janneke, Pluk van de Petteflat, Otje en 
nog veel meer. Daarnaast genieten we natuurlijk van het 
heerlijke weer en spelen wel momenteel veel buiten. Lekker 
aan de slag met water en zand. Of leuke tik- en renspelletjes 
spelen. 
  

 

Veel buiten spelen met water en zand 
En om de dorst te lessen, bieden we extra drinken aan, zoals thee, water of water 
met fruit. 
 

Volgende week is het thema ‘kindvergadering’. 
Op de bso organiseren we2x per jaar een kindvergadering. De oudere bso kinderen 
zorgen voor een voorzitter en een notulist. De voorzitter zorgt dat alle kinderen aan 
bod komen tijdens de vergadering. De pedagogisch medewerkers volgen de verga-
dering maar blijven op de achtergrond. De onderwerpen die aan bod komen tijdens 
de vergadering zijn de regels, het speelgoed en de activiteiten.  
 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf keuzes kunnen maken. Kinderparticipatie 
is daarom essentieel voor onze manier van werken. We volgen daartoe zoveel mo-
gelijk de behoeftes en initiatieven van het kind. 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 
  



MOVE VUGHT SPORTZOMER 
 

   

  
KLIK op de afbeelding om de flyer te openen 

 

WEERBAARHEIDSTRAINING & KICKBOKSEN 
 

 

KLIK op de afbeelding om de flyer te openen 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-ik-ben-ik-doe-weerbaarheidstraining.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf


20E AVOND 4-DAAGSE VUGHT 
 

 
KLIK op de afbeelding om de flyer te openen 

 

Via MSI heeft u info ontvangen over inschrijving / deelname aan de A4d.  

MSI bericht gemist? KLIK HIER 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-a4d-poster.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/edit/59301e70-e75c-4e8c-9aed-3b916d47348e
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-a4d-poster.pdf


V.O.S. SPEELT SHREK DE MUSICAL 
 

 

Dit jaar speelt de V.O.S.: 
 

Shrek de Musical 
 

De V.O.S. (Vereniging Oisterwijkse Spelers) is een enthousiast 
amateur theatergezelschap wat jaarlijks in Het Openlucht theater 

in Oisterwijk, gedurende een aantal zomeravonden eind juni – begin juli, in het weekend, 
een fraaie voorstelling voor een breed publiek ten tonele brengt. Dit jaar gebeurt dat al 
weer voor het 52ste jaar. Graag brengen we u nog even in herinnering de voorstelling 
van afgelopen jaar, “The West Side Story”, en niet te vergeten de weergaloze 
voorstelling in het jubileumjaar 2015 toen de V.O.S. haar 50 jarig bestaan vierde.  
 

Dit jaar gaan ze weer het beste in zichzelf naar boven halen in de musical uitvoering 
‘SHREK’! Het wordt opnieuw een voorstelling waar u na afloop met veel plezier aan 
terug zult denken.  
 

Voor meer info kunt het best even kijken op ‘www.vos-oisterwijk.nl’ of volg De V.O.S. op 
Facebook 
 

V.O.S. SPEELDATA 2017: 
 

 datum: aanvang: 

Vrijdag 23 juni 20:30 u. 

Zaterdag 24 juni 20:30 u. 

Zondag 25 juni 14:30 u. 

Vrijdag 30 juni 20:30 u. 

Zaterdag 01 juli 20:30 u. 

Zondag 02 juli 14:30 u. 

Vrijdag 07 juli 20:30 u. 

Zaterdag 08 juli 14:30 u. 
 

Voor het verhaal van ‘SHREK’ KLIK HIER! 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-47-shrek-the-musical.pdf
http://www.vos-oisterwijk.nl
http://www.vos-oisterwijk.nl/uitvoeringen/shrek-the-musical-2017

