
 

 

 

32-23 
10/06/2016 - 

16/06/2016 

 
 

AGENDA: 
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 

 
Maandag 13 juni oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters 

Dinsdag 14 juni oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters 

Woensdag 15 juni oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters 

Donderdag 16 juni De SCHOOLFOTOGRAAF komt op school 
(alléén voor afwezigen op 26-5)  
16.00-17.30: BB & OB-overleg 

Vrijdag 17 juni Bezoek Rijksmuseum door groepen 8 (tijd volgt z.s.m.) 

 

 
 

JUF HEIDI GAAT ONS VERLATEN 
 

(bericht namens juf Heidi) 

Lieve leerlingen en ouders van De Schalm, 
 

Na 16 jaar met enorm veel plezier op De Schalm te hebben gewerkt, vind ik het nu tijd 
voor een nieuwe uitdaging. Daarom heb ik ervoor gekozen om mobiliteit aan te vra-
gen. Ik ben heel blij dat er een uitwisseling gerealiseerd kon worden met de St.-
Theresiaschool in Lennisheuvel.  
 

Maar als je gaat, betekent het ook dat je iets achter laat en dat doet altijd even pijn. Ik 
heb erg fijn kunnen samenwerken met mijn collega’s, met ouders en vooral ook met de 
kinderen. Eerst dertien jaar met kinderen in mijn eigen klas en de laatste drie jaar als 
intern begeleider met groepjes kinderen.  
 

De Schalm is de eerste school waar ik als LIO-stagiaire terecht ben gekomen en daar-
na altijd ben gebleven. Ik had het niet beter kunnen treffen en ben blij dat ik het vak op 
deze school heb mogen leren en uitoefenen. Nu vind ik het tijd om verder te gaan en 
hoop ik op mijn nieuwe school veel te kunnen brengen en ook weer veel te leren. 
 

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de prettige samenwerking en het vertrou-
wen dat ik altijd heb gekregen. Ik zal jullie en vooral de kinderen erg missen en hoop 
jullie ergens ooit nog eens te zien!  
 

Hartelijke groet, 
Heidi Schel 
 

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 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-23-2016-1.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_23_-_2016


was toen echter nog niet bekend. Inmiddels hebben we ook die gegevens ontvangen. 
Hadden onze kinderen afgelopen schooljaar een CITO eindscore gehaald van 541,4, 
dit jaar was de score 541,8. Een meer dan mooi resultaat. Wanneer we deze score 

vergelijken met vergelijkbare scholen dan scoren we boven gemiddeld. De gemiddelde 
score van een vergelijkbare school is namelijk 538,2 met een bovengrens van 540,1. 
Hier zitten wij dus nog ruim boven. Een compliment aan een ieder voor dit resultaat. 
 

JUF MARLOES HEEFT EEN ZOON  
 

 

Afgelopen woensdagmorgen, 8 juni om 5.25 
uur, is de zoon van juf Marloes geboren.  
Hij heet Luuk  
Het is al een hele knul want hij woog bij zijn 
geboorte 8 pond. Gelukkig voor juf Marloes en 
haar man is het “een rustig en tevreden man-
netje”, zo lieten de trotse ouders ons weten.  
Evi, de oudere zus van Luuk, vindt 'baby' reuze 
interessant. Ze gaat eerst naar zijn wieg toe en 
daarna telt de rest pas. 
Kortom, de eerste dagen zijn goed verlopen!  
 

Wij feliciteren juf Marloes haar man Gert-Jan 
en hun dochter Evi van Harte met de geboorte 
van hun zoon Luuk en wensen hen een hele 
mooie tijd samen. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

Enkele weken geleden is de schoolfotograaf op school geweest. Omdat we weten dat 
een aantal kinderen die dag afwezig was, komt hij komende donderdag nog een keer 

terug om ook die kinderen op de foto te zetten.  
 

HERDENKINGSBIJEENKOMST KINDERTRANSPORTEN NM KAMP 
VUGHT 
 

De kinderen uit de groepen 7 hebben afgelopen zondagmiddag meegewerkt aan een 
druk bezochte herdenkingsbijeenkomst op NM Kamp Vught. Een grote hoeveelheid 
mensen, jong en oud, uit Vught maar ook van ver daar buiten, was aanwezig bij deze 
herdenkingsbijeenkomst van een afschuwelijke gebeurtenis uit het verleden. Naast 
enkele toespraken en een korte overdenking door de Opperrabbijn vertelde Vugh-
tenaar dhr. Loek van Mourik over zijn herinnering over deze transporten. Of liever, hij 
vertelde hoe deze transporten zijn hele leven hadden en hebben beïnvloed.  
De kinderen uit de groepen 7 lazen, voor aanvang van de bijeenkomst, op de weg 
naar de herdenkingsplaats, de namen en de leeftijd voor van de kinderen die in juni 
1943 op transport gezet zijn vanuit Vught naar Sobibor en daar op 11 juni 1943 zijn 
vermoord. Aan het eind van de bijeenkomst spraken ze een wens uit en deelden zij 
witte ballonnen uit die werden opgelaten. Eén voor ieder jaar sinds die vreselijke dag. 
 

Voor een terugblik op deze bijeenkomst in NM Kamp Vught en enkele foto’s  

KLIK HIER! 

Jongens en meisjes uit groep 7 & 7A, dank jullie wel voor jullie inzet en betrokkenheid. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 

http://beeldenstormer.nl/wp/?page_id=5174


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Quirine  groep 1/2D 
 

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

PRESENTATIE E-TWINNINGPROJECT 1-2D 
 

Via DEZE LINK komt u bij de laatste update over het e-twinning project dat we sa-

men met kinderen uit Griekenland hebben uitgevoerd. De resultaten van het werk, 
waarvan onze kinderen de opzet hebben gemaakt, zijn nu ook te zien. Via de ‘link’ 
kunt u het resultaat bekijken.  
Misschien leuk om samen met uw kind te bekijken.  
 

Groetjes juf Yvonne en juf Mieke 
 

TSJOEKE TJOEK, DAAR GAAT 1-2C! 
 

In het kader van het thema verkeer/vervoer is groep 1/2C op vrijdag 3 juni met de trein 
van Vught naar Den Bosch gereisd én weer terug. In Den Bosch hebben de kinderen 
aan de hand van een fotospeurtocht het station nader verkend. Hoe zij dat ervaren 
hebben kunt u hieronder lezen:  
 

Over de machinist: 
Ik heb drie gezien die de trein besturen en één zo’n mevrouw die de kaartjes knipt 
(Rick). 
Ik weet hoe de trein naar links gaat en naar rechts, dan moet je op knopjes drukken 
(Sophie). 
Ik zag die knopjes, want ik ben in de voorkant bij de machinist geweest (Frederique). 
Ik ook. Ik zag een stoel waar je kan zitten (Micky). 
En knopjes dat de deuren open en dicht gaan (Milan). 
Aan de voorkant staat een raam en aan de achterkant ook een raam. Soms gaat hij 
die kant op en soms gaat hij die kant op (Loekie). 
 

    
 

Over de conducteur: 
Ik heb twee conducteurs gezien, van de tweede mocht ik voorin zitten (Olivier). 
Ik zag hoe de trein vertrekt (Thijn). 
De conducteur heeft een fluitje. Hij fluit wanneer de trein vertrekt (Alec). 
En de conducteur heeft een walkie talkie (Sarah). 
Hij praat tegen de machinist (Isabelle B). 
Als de conducteur op het fluitje blaast gaan de deuren dicht en dan gaat hij rijden (Liv). 
 

Over de stationklokken: 
Ik zag tien klokken op het station (Jet). 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-mondrian-e-twinning-project-1-2d.pdf


Dan weten alle mensen wanneer de trein vertrekt (Johannes). 
Nee, dat staat op het gele bord (Milan). 
Wij moesten rennen, want we hadden nog niet ingecheckt en de trein kwam bijna (Oli-
vier). 
 

Over de roltrap: 
Ik had een klok gezien en toen waren we bij de roltrap (Thomas).  
Toen Teun ging opstappen, toen viel hij zo op de roltrap (Micky). 
Hij ging tegen de rand van de roltrap (Damien). 
Toen ging de roltrap niet meer (Micky). 
Omdat iemand op de noodknop had gedrukt (Pim). 
 

Met dank aan de Oudervereniging, die de reiskosten voor haar rekening heeft geno-
men, en aan alle ouders voor de begeleiding! 
 

RESTAURANT BEZOEK GROEP 3 
 

Zoals jullie weten zijn wij met de klas naar restaurant de Rosier geweest. Hier hebben 
we gespeeld of het ons restaurant was. De kinderen hadden allemaal een taak. In de 
keuken werd het eten bereid, achter de bar het drinken ingeschonken. En de bedie-
ning moest het eten en de drank natuurlijk brengen naar de gasten. De kinderen heb-
ben erg genoten van deze leerzame ervaring en zijn druk bezig met het schrijven van 
een verslag. Bij het weekbulletin ontvangen de ouders van de kinderen in groep 3 een 
aparte ‘link’ naar ALLE foto’s. Hier vast een paar ‘kiekjes uit de keuken’.  
Groetjes juf Suzanne  
 

   
 

BEZOEK PILOOT IN GROEP 1-2D 
 

Afgelopen periode is er veel te zien en te beleven geweest in de groepen 1-2 rond het 
thema ‘Vervoer’. Was er laatst een échte ambulance en een vrachtwagen op school 
waar de kinderen in konden kijken en zitten. In groep 1-2D kwam er ook nog een pi-
loot. Jammer dat hij zijn vliegtuig op het vliegveld moest laten. De kinderen hadden er 
maar wat graag in gezeten. Gelukkig was het erg leuk om te horen wat een piloot al-
lemaal moet doen. We hebben er weer veel van geleerd, dankjewel. 
 

   

______________________________________________________________ 
 



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
10-06 Anne  5 
11-06 Siem  1/2D 
12-06 julie  8A 
13-06 Derek  8 
13-06 Laurens  1/2B 
14-06 Julie  1/2B 
15-06 Viviënne  3A 
16-06 Hannah  5 
17-06 Juule  7 
17-06 Linde  8A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
13-06 juf Hilde * 4  juf Lenneke  
 juf Anne  7A  juf Kirsten  
 juf Britt *   dhr. Jorg (tot einde schooljaar) 
14-06 juf Anne Marie  7A  juf Kirsten  
 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
* zwangerschapsverlof    ^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 
______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BUMPERBAL  ENGELS VOOR BENGELS 

 

 

 
Voor meer info KLIK op de afbeeldingen 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-bumperbal.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-evb-info-sc.pdf


OPEN DAG MANEGE ’T HEIKE 
 
 

 
 

  



KINDERTOLK 
 

 

'Onze kinderen zijn onze meest liefde-
volle en eerlijke leermeesters!' 

Onze kinderen zijn veelal de belangrijkste personen in ons leven. 
Hun welzijn heeft onze hoogste prioriteit. 

Dus als er iets ‘mis’ is met onze kinderen, willen we ze helpen. 
We willen tenslotte het beste voor onze kinderen. 

 

Wilt u weten wat de kindertolk voor u en uw kind hierbij kan betekenen?  

Lees dan de folder, KLIK HIER! 
 

7E SEIZOENSSSHOW STICHTING JEUGDWERK ROZENOORD 
 

 
Jazzdance en For Teen Poppers presenteren zich in De Speeldoos 
 

Op zondag 3 juli is het tijd voor alweer de zevende seizoensshow van Stichting 
Jeugdwerk Rozenoord in Theater De Speeldoos. Het podium is deze middag geheel 
gereserveerd voor de jeugd: de zingende tieners van de For Teen Poppers en de 
jazzdancegroepen. 
 

Jazzdance 

De jazzdancers bestaan uit vier leeftijdsgroepen onder leiding van Heleen Korthals. De 
jongsten zijn pas 4 en 5 jaar en vertederen het publiek. De oudsten zijn al tieners en 
dansen al bijna de sterren van de hemel.  
 

For Teen Poppers 

Het jeugdpopkoor For Teen Poppers weet jaarlijks het publiek goed te entertainen. 
Onder leiding van hun dirigente Stephanie Reuzer laten de jongens en meiden tussen 
10 en 14 jaar zien wat ze afgelopen jaar hebben geleerd.  
 

Kaarten 

De seizoensshow vindt van 15.00 tot 17.00 uur plaats in de theaterzaal van Theater 
De Speeldoos. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 5 via info@jeugdwerkrozenoord.nl 
(o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of via de site www.jeugdwerkrozenoord.nl.  
 

Tot ziens in Theater De Speeldoos! 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-kindertolk.pdf
mailto:info@jeugdwerkrozenoord.nl
http://www.jeugdwerkrozenoord.nl/

