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23/06/2017 - 

29/06/2017 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 22 juni 15.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 

16.00-17.00: extra teamoverleg 
18.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 

Vrijdag 23 juni Spelletjesmiddag gr 1/2 

Maandag 26 juni 16.00-17.30: teamoverleg 
20.00-23.00: RvT overleg stg. Leijestroom 

Dinsdag 27 juni 20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Woensdag 28 juni 12.45-14.00 MadScience 

Donderdag 29 juni maandoverzicht 11 komt uit 

Vrijdag 30 juni ROOSTERVRIJ gr 3/4 
continurooster groepen 8 
12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

 

 
 

VOORLOPIG GÉÉN TROPENROOSTER  
 

 

De directie van een basisschool kan in overleg met de MR 
besluiten om een tropenrooster in te stellen bij extreem warm 
zomerweer.  
Het instellen van een daadwerkelijk tropenrooster met an-
dere begin- en eindtijden vraagt een behoorlijke inspanning 
van de ouders om op korte termijn opvang te organiseren. 
Gelet op de weersverwachting stellen we het tropenrooster 
voorlopig uit. 

Mocht blijken dat de temperatuur gedurende een aantal dagen onhoudbaar gaat stijgen, 
dan zullen we u op tijd informeren over de te nemen maatregelen. 
 

NOTE: uit de krant van vandaag KLIK HIER 
 

#POINACTIE …… REMINDER!! 
 

Van diverse kanten komen er vragen over de vanuit de (onderwijs-)vakbonden in de 

landelijke media aangekondigde prikactie op di. 27 juni (bijv. uitzending van ‘Jinek’  
afgelopen dinsdagavond. Terugkijken? KLIK HIER! Bekijk vanaf min ± 33). 
Binnen Regio Den Bosch is afgesproken om hierin samen op te trekken. De exacte 
invulling hiervan is op dit moment nog onbekend.  
 

Hoewel nader bericht dus nog volgt, is in grote lijnen onderstaande, vanuit het boven-
schoolsmanagement, van toepassing voor alle scholen van de Stichting Leijestroom:  
- we onderschrijven de actie. 

- doen mee aan de prikactie = aanvang LEStijd De Schalm ± 09.30 u. 

http://s.vk.nl/s-a4501977/?_sp=4d1b9b11-e9c0-40fc-b744-718ebaec26f6.1498132185678
https://www.npo.nl/jinek/06-06-2017/KN_1691478
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_25_-_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-25-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-geen-tropen-rooster.pdf


- per school één leerkracht in de gelegenheid stellen om naar Den Haag te gaan op 27 
juni. 
- probeer één ouder per school te enthousiasmeren om ook mee te gaan 

Voor meer info over deze onderwijsactie(s) verwijs ik u graag naar DEZE BRIEF 

en/of de verschillende websites (LINK 1, LINK 2). Hier kunt u tevens de acties steu-

nen door de petitie te tekenen. 
Alvast dank hiervoor! 
 

BS DE SCHALM IS A.O.S. (Academische OpleidingsSchool)  
 

 

Vandaag kregen we het positieve bericht dat we mogen toe-
treden tot  
de Academische Opleidingsschool! 
 

Onze school is als Academische Opleidingsschool een 
school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de 
werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande le-
raren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende 
manieren opgeleid. Dit vindt plaats ten behoeve van de ont-
wikkeling en vergroting van leerresultaten van leerlingen en  

de professionele ontwikkeling van mensen binnen onze school. 
 

De pijlers opleiden, innoveren en onderzoeken vormen gezamenlijk de Academi-
sche Opleidingsschool. Vanuit deze pijlers kunnen we nog beter inspelen op individu-

ele behoeften van leerlingen. 
 

 
 

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. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-brief-po-front-aan-ouders.pdf
https://www.poinactie.nl/ouders/
http://www.pofront.nl/


 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

DIRECTE COMMUNICATIE MOGELIJK 
 

Zoals u heeft kunnen lezen heeft op 4 april jl. een extra ledenvergadering van de Ou-
dervereniging plaatsgevonden. Deze ledenvergadering was bijeengeroepen om de 
nieuwe statuten vast te stellen en in notariële vorm vast te leggen. Tijdens de ledenver-
gadering zijn de nieuwe statuten goedgekeurd en inmiddels heeft inschrijving plaatsge-
vonden. 
 

Om met u, als ouder en daarmee tevens lid van de oudervereniging, te kunnen commu-
niceren vragen wij u hierbij toestemming om gebruik te maken van de contactgegevens 
die van u beschikbaar zijn via MSI. Dit betekent dat we geen directe inzage hebben in 
uw persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, mailadres e.d. maar dat we wel via 
dit ouderportaal direct met u kunnen communiceren en u met ons. Zo kunnen wij u dan 
ook langs elektronische weg uitnodigingen voor de ledenvergaderingen conform de 
nieuwe statuten. Uiteraard zullen wij voor de communicatie zoveel mogelijk gebruik ma-
ken van het weekbulletin om u niet onnodig van e-mails te voorzien.  
 

Mocht u bezwaar maken tegen deze procedure dan verzoeken wij u dit uiterlijk 4 juli via 
de mail kenbaar te maken aan de ouderraad via oudervereniging@deschalmvught.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
De ouderraad 
 

mailto:oudervereniging@deschalmvught.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-nabestellen-schoolfoto.pdf


JUFFEN EN MEESTER DAG GROEPEN 3-4, 5-6 & 7-8  
 

Afgelopen en komende dagen/weken vier(d)en zowel de leerkrachten uit de groepen 3-
4 5-6 als die uit de groepen 7-8 hun verjaardag samen met de kinderen. De groepen 3-
4 zijn naar ’t Kwekkeltje geweest. De groepen 5-6 vieren de verjaardag in ‘Duinoord’. 
En de groepen 7-8 vierden de verjaardag in attractiepark ‘De Efteling’. 
De kosten voor deze ‘schoolreisjes’ zijn mogelijk gemaakt vanuit de Ouderbijdrage. Om-
dat we nog van een aantal gezinnen deze ouderbijdrage moeten missen, hierbij het 
verzoek aan deze ouders/verzorgers om deze a.u.b. aan ons over te maken (€ 45,= per 
kind). We kunnen dan de overige voor dit schooljaar nog geplande activiteiten voor uw 
kind(-eren), ook financieren en door laten gaan. 
Dank u wel. 
 

Indien u vragen heeft omtrent de ouderbijdrage, kunt u via MSI contact opnemen met 
de penningmeester van de Oudervereniging. 
Ter info nog even onderstaande gegevens: 
 

IBAN nr. NL 16 INGB 000 296 36 64   
tnv Oudervereniging Katholieke Basisschool Vught 

o.v.v. de vóór- én achternaam van uw oudste kind. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ZOEKT NIEUWE OUDERLEDEN 
 

Wilt u actief betrokken zijn bij de schooljaren van uw kind? 
Ziet u uzelf eerder meepraten over beleid en schoolbrede vraagstukken dan meegaan 
op de verschillende wandelingen en bezoeken van de klas van uw kind? 
Heeft u eerder in de avonden een uurtje beschikbaar dan tijdens de schooluren? 
In dat geval is de Medezeggenschapsraad van De Schalm wellicht een goede invulling 
van uw tijd en inzet. 
 

Bent u: 
- Pro-actief 
- Kritisch 
- Zorgvuldig 
- Relativerend 
- een Doorzetter 
- Samenwerkend 
In dat geval zien we u graag als lid van de oudergeleding van de Medezeggenschap-
raad. 
 

Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe leden, die per december 2017 zitting nemen 
in de MR. De zittingstermijn van een MR-lid is 3 jaren. Graag nemen we een aantal 
maanden overlap in de zittingstermijn, zodat u zich eigen kan maken in de lopende za-
ken, u bent dus al welkom vanaf september 2017. 
 

U kunt uw interesse kenbaar maken door in een regel of 10 aan te geven wat uw moti-
vatie is, met wie we kennis maken en wat u bijdraagt aan de MR, en daarmee De 
Schalm. Bij meerdere kandidaten, indien verkiezingen nodig zijn, gebruiken we uw input 
voor de nieuwsbrief, zodat ouders weten welke kandidaten verkiesbaar zijn. 
 



Graag ontvangen we (via mr@deschalmvught.nl) een eerste reactie voor 3 juli a.s. Wij 
berichten u uiterlijk 6 juli over een kennismaking of eventuele verkiezingen.  

______________________________________________________________ 
 

 
 

MUSICAL GROEPEN 8 IN HET FORUM VAN HET MAURICK COLLEGE! 
  

 

  

Beste ouders / verzorgers van groep 8, 
Zoals u al weet komt de eindmusical en het afscheid van de groepen 8 
er weer aan. Net als afgelopen jaar is er dit jaar van iedere klas een 
aparte avondvoorstelling. 

  
  
Maandag 10 juli:  

-       De ochtend hebben de groepen 8 vrij. 
-       ‘s Middags zal groep 8 de musical opvoeren voor de school . 
-       ’s Middags zal groep 8a de liedjes en dansjes tonen aan de kleuters. 
-       ’s Avonds voert groep 8,  van 18.45u - 20.00u, de musical op voor ouders 

en belangstellenden in het ‘forum’ van Het Maurick College te Vught. 
                 
Tijdens de avondvoorstelling mag ieder kind max. 6 personen meenemen 
                 
Dinsdag 11 juli:  

-       De ochtend hebben de groepen 8 vrij. 
-       ‘s Middags zal groep 8a de musical opvoeren voor de school  
-       ’s Middags zal groep 8 de liedjes en dansjes tonen aan de kleuters. 
-       ’s Avonds voert groep 8a,  van 18.45u - 20.00u, de musical op voor ouders 

en belangstellenden in het ‘forum’ van Het Maurick College te Vught. 
-       's Avonds is het eindfeest op De Schalm, voor kinderen én ouders, van 20.30u 

tot 23.00u 
  
Woensdag 12 juli:  

-       De groepen 8 moeten om 10.45 u. op school zijn. 
-       Om 12.00u worden de leerlingen uitgezwaaid op het schoolplein. Ouders en an-

dere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 
                 
Donderdag 13 en vrijdag 14 juli zijn de groepen 8 VRIJ!! 
 

OVERZICHT BETALINGEN WOLDHUIS 2017 
 

Alle ouders/verzorgers in groep 7 krijgen vandaag of morgen een overzicht m.b.t. de 
ontvangen betaling voor de werkweek van hun kind komend schooljaar naar Het Wold-
huis. 
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 

______________________________________________________________ 
 

  

mailto:mr@deschalmvught.nl


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
23-06 Florien  5 
23-06 Marjolein 7 
24-06 August 1/2D 
26-06 Tijs  1/2A 
27-06 Cato  1/2A 
27-06 Roosmarijn  1/2B 
27-06 Diede  1/2B 
27-06 Olivier  8 
27-06 Maxime  8A 
28-06 Adam  3 
28-06 Marit  5A 
29-06 Thijmen  4 
30-06 Jamie  7 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
23-06 juf Yvonne  1-2D  juf Nicole van Zon 
 dhr. de Ronde dir  n.v.t. 
26-06 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
28-06 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
29-06 juf Anneke (middag) 1-2A  vervangerspool regelt dit  
 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  

______________________________________________________________ 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

JEUGD EN FAMILIEVOORSTELLING THEATER DE SPEELDOOS 17-18 
 

Met trots presenteert Theater De Speeldoos de nieuwe jeugd- en familievoorstellingen 
van het theaterseizoen aan u! Neem bijvoorbeeld een kijkje bij het eeuwenoude sprookje 
Hans & Grietje in een spiksplinternieuw jasje, ga mee op reis en wees een superheld bij 
Tom’s Magische Speelgoedwinkel of kijk naar de populaire vriendjes die voor het eerst 

met elkaar in een theatervoorstelling staan. En dit is niet alles! Bekijk HIER het uitge-

breide aanbod voor de eerste helft van het theaterseizoen 2017 - 2018. 
 

 
  

 
 

Allemaal vriend-
jes 

Fien & Teun Hans & Grietje 
Prinses op de 
Erwt 

Toms Magische 
Speelgoedwin-
kel 

 

PARTOU TERUGBLIK: 
 

Afgelopen maandag hebben de kinderen van de bso een workshop 
‘Yoga’ gehad. Samen met de kinderen van bso Lidwinastraat moch-
ten ze in kleine groepjes aansluiten bij de Yoga les 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-nieuwsbrief-speeldoos-seizoen-2017-2018.pdf


 

In de Yoga les was het ge-
lukkig lekker koel. Alle kin-
deren kregen hun eigen 
matje. Voor de groep stond 
Rubi de Yogales te geven 
waarbij verschillende oefe-
ningen aan bod kwamen.   

Na de yogales waren de kinderen helemaal zen! 
 

Daarnaast hebben we tijdens dit warme weer lekker genoten van 
allerlei water spelletjes. De kinderen hebben met water, elkaar en 
zichzelf nat gemaakt om een beetje verkoeling te vinden. 

 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 

DE TUIN VAN ‘ALS’ 

 
 

 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-de-tuin-van-als.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! 

 
 

 

KLIK op de afbeelding voor de kleurplaat én de wedstrijd!!  

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
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-kleurplaat-shrek.pdf

