
 

 

 

34-25 
24/06/2016 - 

30/06/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 23 juni JUFFEN EN MEESTERDAG gr. 5 & 6 

16.00-17.30: Teamvergadering 

Vrijdag 24 juni roostervrij gr. 1 t/m 2 
verjaardag lkr. gr. 7 en 8 in De Efteling 

Maandag 27 juni  

Dinsdag 28 juni De SCHOOLFOTOGRAAF komt op school 

(alléén voor afwezigen op 26-5)  
16.00-17.30: BB & OB-overleg 

Woensdag 29 juni 20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Donderdag 30 juni maandoverzicht 11 komt uit 

Vrijdag 01 juli JUBILEUMFEEST JUF LIESBETH 

Zaterdag 02 juli Vader-Kind weekend groepen 8 dag 1 
START 103e editie Tour de France t/m 24 juli 

Zondag 03 juli Vader-Kind weekend groepen 8 dag 2 

 

 
 

SCHOOLFOTO’S MEE NAAR HUIS  
 

Vandaag hebben de kinderen de schoolfoto’s mee nar huis gekregen. Het bestellen 
gaat helemaal buiten school om.  
 

Op de ticket staat stap voor stap uitgelegd hoe u de foto’s kunt bestellen. 
Iedere ticket heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

 

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_25_-_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-25-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-schoolfoto-betalen-en-bestellen.pdf


 De broertje/zusje foto is toegevoegd aan de groep waar het oudste kind zit. 

 De groepsfoto is te zien en te bestellen wanneer u bent ingelogd. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

I.t.t. wat we u afgelopen week berichte, komt de schoolfotograaf a.s. dinsdag 28 juni  

op school om die kinderen op de foto te zetten die eind mei òf afwezig waren òf nog 
niet bij ons op school zaten. 
Er worden die dag geen groepsfoto’s of broer/zus foto’s gemaakt. 
 

NIEUWE IB-ER ONDERBOUW MEVR. MARTINE JANSZ 
 

Onlangs hebben we u laten weten, o.a. via ons weekbulletin, dat juf Heidi onze schol 
gaat verlaten en gaat werken op de St. Theresiaschool in Lennisheuvel.  
Via dit bulletin willen we u laten weten dat de IB-er van deze school, mevr. Martine 
Jansz, de nieuwe IB-er op De Schalm wordt. In een volgend weekbulletin zal zij zich 
nader aan u voorstellen. 
Vooruitlopend op nadere informatie omtrent de complete formatie voor komend 
schooljaar, leek het ons wenselijk u hier nu reeds over te informeren. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

FOTO’S GROEPEN 5 T/M 8 
 

Ouders met een kind in de groepen 5, 5A, 6 & 6A krijgen vandaag via een ‘link’ bij ons 
weekbulletin (in MSI) een groot aantal foto’s te zien gemaakt tijdens activiteiten van de 
afgelopen periode. Zo zijn er o.a. foto’’s te zien gemaakt tijdens het uitstapje naar Dip-
pieDoe van vandaag. Verder ook foto’s gemaakt tijdens de start van het nieuwe IPC 
thema in deze groepen én foto’s gemaakt tijdens het schoolvoetbaltoernooi. 
 

Ouders met een kind in de groepen 7 & 8 ontvangen ook een ‘link’ naar foto’s. Hier 
gaat het om foto’s die nog gemaakt moeten worden namelijk tijdens het uitstapje mor-
gen naar de Efteling. 
 

OVERZICHT BETALINGEN WOLDHUIS 2016 
 

Alle ouders/verzorgers in groep 7 hebben vandaag een overzicht ontvangen m.b.t. de 
betaling voor de werkweek van hun kind komend schooljaar naar Het Woldhuis. 
Indien de betaling helemaal is afgerond bedanken wij u voor de snelle afhandeling.  
Heeft u nog niet het volledige bedrag voldaan t.b.v. deze werkweek, dan heeft u een 
schrijven ontvangen met daarin het verzoek het resterende bedrag over te maken op 
vernoemde rekening. 
 

Zodra we het geld van u hebben ontvangen, krijgt u van ons hiervan een bevestiging. 
 

De leerkrachten groep 8 

______________________________________________________________ 
 

  



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
23-06 Florien  4A 
23-06 Marjolein  6 
26-06 Milan  8 
26-06 Zhurui  8A 
27-06 Diede  1/2B 
27-06 Maxime  7A 
27-06 Olivier  7 
27-06 Roosmarijn  1/2B 
28-06 Adam  1/2D 
28-06 Barend  8A 
28-06 Job  8A 
28-06 Marit  4 
28-06 Meike  8 
30-06 Jamie  6A 
30-06 Lise  8 
01-07 Romaisa  4 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
23-06 juf Jolanda  1-2C  juf Hanny  
 juf Renée  3A  juf Babs  
24-06 juf Hilde * 4  juf Lenneke  
 juf Renée  3A  juf Monique  
27-06 juf Renée * 3A  juf Babs (tot einde schooljaar) 
 juf Hilde * 4  Jacoline (tot einde schooljaar op ma.) 
 dhr. Joop  8A  vervangerspool regelt dit 
28-06 juf Hilde * 4  Jacoline (tot einde schooljaar op di.) 
 juf Anne Marie  7A  juf Kirsten  
 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
29-06 juf Babs (eindgesprek opleiding) 4  vervangerspool regelt dit 
30-06 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Hilde * 4  juf Anne Marie  
* zwangerschapsverlof    ^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

VANAF KOMEND WEEKEND ‘THE WEST SIDE STORY’ IN OISTERWIJK 
 

 

 
 

Komend weekend is de première van deze voorstelling. Kaartjes kunnen op de ver-
schillende 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


MOVE VUGHT SPORTZOMER 
 

  
 

MAG JE OPVOEDEN LASTIG VINDEN? 
 

Op woensdagavond 20 juli, verzorgen Joyce Vlamings (Pedagogisch Adviesbureau 
Joyeux) en Heidy Kerste (Glinsterkind, praktijk voor kindercoaching) opnieuw een in-
teractieve informatieavond voor alle ouders, verzorgers en overige belangstellenden. 
De avond zal in het teken staan van ‘HULP BIJ HET OPVOEDEN’. 

Voor meer info verwijzen we u naar de folder, KLIK HIER!   

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-inschrijfform-info-avond-20160720.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-move-sportzomer.pdf
http://www.movevught.nl/activiteiten/move-sportzomer/


CREATIVE SUMMER KIDS CLASS 
 

 
 


