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AGENDA: 

Donderdag 21 juli 
Maandbulletin 12 gaat mee 

Doorschuifmoment gr. 3 t/m 7A 

Vrijdag 22 juli Laatste schooldag schooljr. 2015-2016 

 
ROOSTERVRIJE middag voor ALLE groe-
pen en het begin van de ZOMERVAKAN-
TIE!! 

  

ZOMERVAKANTIE van maandag 25 juli t/m vrijdag 02 sept. 

Zaterdag 23 juli  

Zondag 24 juli  

Maandag 25 juli Zomervakantie 2016 dag 1 week 1 

Dinsdag 21 juli  

Woensdag 22 juli  

Donderdag 23 juli  

Vrijdag 24 juli  

------------------------------------------------------ 

Vrijdag 02 sept.. Einde Zomervakantie 2016 

Maandag 05 sept. EERSTE SCHOOLDAG schooljr. 2016 – 2017 

Dinsdag 06 sept.  

Woensdag 07 sept.  

Donderdag 08 sept. Maandbulletin 01 gaat mee naar huis 

Vrijdag 09 sept.  

 

 
 

VERVANGING GR 3A, 4 6A & 8 NA ZOMERVAKANTIE  
 

Zoals u allen weet zijn onze collega’s juf Renée (gr. 3A), juf Hilde (gr. 4) juf Marloes (gr. 
7A) en juf Britt (gr. 8) op dit moment met zwangerschapsverlof. Ook na de zomervakan-
tie genieten allen nog enige weken tot maanden van dit verlof. Als eerste komt juf Mar-
loes medio oktober terug. Als laatste zal juf Renée terugkeren medio december. 
 

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_29_-_2016


Afgelopen week hebben we in ons weekbulletin schematisch aangegeven welke 
juf/meester komend schooljaar in welke groep zal werken. Dit schema gaf hoofdzakelijk 
aan wie er in de groepen werkzaam zou zijn wanneer iedereen weer op school is. 
Inmiddels hebben we de vervanging van onze zwangere juffen (eindelijk) in kunnen vul-
len. Afgelopen dinsdag, 19 juli, zijn de ouders/verzorgers en de kinderen die dit alles 
betreft, via een brief hierover geïnformeerd. 
 

Omdat ook u wellicht graag wilt weten wie komend schooljaar de vervanging van onze 
zwangere collega’s op zich gaan nemen, geef ik u hierbij de namen: 

- groep 3A : juf Lieke van de Ven (reeds bekend van gr. 1-2E en 3 op onze school) 
- groep 4  : juf Nadia Mostafi (nieuw op onze school) 
- groep 8  : juf Lieke Bertens (nieuw op onze school) 

 

RAPPORTMAPPEN INLEVEREN 
-  

Vorige week donderdag heeft uw kind het 3e en laatste rapport van dit schooljaar mee 
naar huis gekregen in een rapportmap. Het is de bedoeling dat deze map, inclusief het  
rapport, weer terug komt op school. Elk jaar worden daar de rapporten aan toegevoegd. 
Zo ontstaat een volledig document aan het eind van de basisschooltijd.  
Wilt u het rapportmapje uiterlijk in de eerste week ná de zomervakantie inleveren bij de 
(nieuwe) groepsleerkracht van uw kind? Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

BEDANKT HULPOUDERS 
  

Ook dit jaar willen wij, het team van leer-
krachten, u graag in het zonnetje zetten voor 
alle bewezen diensten van het afgelopen 
schooljaar. 
We zijn er trots op dat ruim een derde van alle 
gezinnen direct betrokken is bij onze 
schoolse aangelegenheden. 

 

  
U was onze hulp op het juiste moment! 
Heel hartelijk dank namens alle leerlingen en leerkrachten! 

  

OUDERPORTAAL   
t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

 

‘Mijn School Info’ (MSI) is het ouderportaal wat we gebruiken voor de communicatie 
tussen u als ouder/verzorger en school. Op MSI kunt u sinds kort een speciale groeps-
pagina vinden van de groep van uw kind. Een aantal groepen heeft hier al wat op ge-

plaatst om u te informeren. Zo vindt u er bijvoorbeeld foto’s van de laatste activiteiten in 
de groep van uw zoon/dochter. Ook wordt hier in voorkomende gevallen een document 
geplaatst wat voor u als ouder van belang is. Bezoekt u daarom regelmatig even de 
groepspagina. 
In het ouderportaal MSI kunt u zelf uw persoonlijke gegevens en die van uw kinderen 
(allen apart!!), aanpassen. Bent u verhuisd of heeft u een ander mailadres of telefoon-
nummer, wijzigt u dit dan hier a.u.b. zelf. U kunt deze gegevens ‘verborgen’ houden voor 
andere ouders wanneer u dit wenst. Om er zeker van te zijn dat uw info/wijziging overal 
goed wordt doorgevoerd, vragen we u om dit ook nog even via een MSI berichtje door 
te geven aan de administratie/directie. 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


Nieuwe kinderen op onze school en hun ouders/verzorgers krijgen z.s.m. vanuit school, 
op het aan ons bekend gemaakte mailadres, de benodigde info om ook toegang te krij-
gen tot MSI. 
Bent u nog onvoldoende bekend met MSI dan kunt op onze website (Ouderinfo MSI 

ouderportaal), via DEZE LINK (klikken) nog meer te weten komen! Hierin staat bij-

voorbeeld kort uitgelegd wat MSI is en kan en wat u er mee kunt doen. 
 

Klassenouders in MSI 
In verband met de jaarovergang, nieuwe groepssamenstelling e.d., worden m.i.v. 01 
aug. de ‘toegangsrechten’ op MSI weer teruggebracht tot de oorspronkelijke instellin-
gen. Voor de huidige klassenouders betekent het dat zij vanaf 1 aug. geen mails meer 
kunnen versturen namens de groepsleerkracht van hun zoon/dochter.  
Namens de groepsleerkrachten bedanken we alle klassenouders voor hun inzet het af-
gelopen schooljaar. 
 

AFSCHEID EN LAATSTE WEEKBULLETIN 
  

Afgelopen maandag en dinsdag hebben we met de hele school 
kunnen genieten van de musical “Torenhoog” die de kinderen uit 
de groepen 8 voor ons hadden ingestudeerd. Onze Vlogger, 
Renzo Ros, staat op het punt zijn mooiste vlog ooit te maken 
wanneer hij aanwezig is bij de opening van de hoogste toren ter 
wereld. Deze toren is eigendom van Mark Suikerberg. Maar dan 
gebeurt er iets. Het was echt een GRANDIOZE voorstelling! 

 

 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de musical opgevoerd in Het Forum van 
het Maurick College. Ook nu is weer gebleken dat dit een mooie locatie is om dit te 
doen. We zijn Het Maurick College dan ook dankbaar voor deze mogelijkheid en hopen 
hier nog vaker gebruik van te kunnen maken.  
 

Wanneer de laatste klanken van de musical hebben geklonken, komt het moment van 
afscheid nemen dichtbij. Gister hebben we daarom ook afscheid moeten nemen van de 
kinderen uit de groepen 8 die allemaal hun eigen talenten verder gaan ontwikkelen op 
de middelbare school. Samen met alle overige kinderen van onze school, hebben we 
ze uitgezwaaid een nieuwe, misschien wat onzekere maar vooral spannende toekomst 
tegemoet. 
 

Met dit afscheid komt er voor een groot aantal gezinnen ook een eind aan een (lange) 
periode basisschooltijd in het bijzonder bij ons op De Schalm. Namens het gehele team 
willen wij al die ouders/verzorgers bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij 
wensen hen heel veel geluk en alle goeds voor de toekomst van henzelf en hun gezin 
toe. 
Wanneer u komend schooljaar geen kind meer op De Schalm heeft zitten, dan ontvangt 
u m.i.v. het nieuwe schooljaar ook géén berichten meer zoals het weekbulletin via MSI. 
Uw inlog op dit ouderportaal zal binnenkort dan ook komen te vervallen. 
 

KALENDER 2016 – 2017   
 

Ieder jaar, met het laatste weekbulletin, krijgen alle kinderen die komend schooljaar de 
oudste uit een gezin op onze school zijn, een jaarkalender mee naar huis. Helaas is 
deze nieuwe kalender op dit moment nog ‘under construction’.  
 

We streven er naar deze kalander uiterlijk in de eerste schoolweek van het nieuwe 
schooljaar voor beschikbaar te hebben. Mocht u nu reeds willen weten op welke dagen 
er komend schooljaar een roostervrije (mid-)dag gepland staan voor uw kind, ga dan 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/handl-msi-ouders-verzorgers-2016.pdf


naar onze website. Onder het kopje ‘ouderinfo’ ‘Vakantierooster’ vindt u hier het be-

doelde jaaroverzicht. Alle agenda items, herkenbaar aan een eigen groepskleur, 

vindt u uiteraard ook op MSI. 
 

ZOMERVAKANTIE 
  

Een schat 

Ieder golf van de zee, 
Die wild op het strand wordt gesmeten, 
Brengt wel iets moois voor je mee; 
Maar wat, dat kun je niet weten. 
Wat als een verborgen schat 
In het zoute water zal drijven 
En als de golf uit elkaar is gespat, 
Op het strand zal achterblijven: 

 

Een schelp, een stuk hout 
Of een zeeroversmes, 
Je komt er van alles tegen, 
Misschien op een dag zelfs 
een brief in de fles. 
Wat heb jij van de zee gekregen? 
 

We wensen u een welverdiende vakantie toe en zien iedereen weer graag gezond 
en uitgerust terug aan het begin van het nieuwe schooljaar. Heel fijne en zonnige 
vakantie toegewenst! 

  

TEAM BASISSCHOOL DE SCHALM. 
______________________________________________________________ 
 

 
 

HERHAALDE OPROEP LOT CONTROLE NA DE ZOMERVAKANTIE 
 

Beste Ouders! 
 

Het schooljaar zit er zo goed als op. In dit laatste weekbulletin van dit schooljaar willen 
we alle ouders die het afgelopen schooljaar hebben meegeholpen met het ‘luizen plui-
zen’, van harte bedanken voor hun inzet. Ook voor komend jaar hopen we dat er weer 
heel veel enthousiaste ouders zullen zijn die hierbij willen helpen. 
 

De eerste LOT-controle in het nieuwe schooljaar is op woensdag 7 september. Wij stel-
len het namens alle LOT (Luizen Opsporings Team) ouders op prijs als de kinderen met 
'schoon gewassen haren' naar school komen en dat er geen gel, wax en ingewikkelde 

vlechten in de haren zitten. Uiteraard ligt er ook een stukje verantwoordelijkheid bij u als 
ouder, om van te voren te checken of uw kind luizen heeft en zodoende al te behande-
len.  
De LOT ouders worden om 8:45 uur verwacht en dienen door de hoofdingang binnen 

te komen (en dus niet via één van de zij-ingangen). 
  
Tevens blijven wij altijd op zoek naar nieuwe LOT-ouders, die op de WOENSDAGOCH-
TEND, na elke vakantie (dus in totaal maar 5 keer), mee willen helpen met luizen plui-

zen.  
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2016-2017.pdf


 
 
 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

31 
01 aug. 
 

ZOMERVAKANTIE 2016 
dag 15 – wk 2 

02 aug. 
 
 

03 aug.  
 
 

32 
08 aug. 
 

ZOMERVAKANTIE 2016 
dag 15 – wk 3 

09 aug. 10 aug.  

33 
15 aug. 
 

ZOMERVAKANTIE 2016 
dag 15 – wk 4 

16 aug. 17 aug.  

34 
22 aug. 
 

ZOMERVAKANTIE 2016 
dag 15 – wk 5 

23 aug. 24 aug.  

35 
29 aug. 
 

ZOMERVAKANTIE 2016 
dag 15 – wk 6 

30 aug. 31 aug.  

   

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_aug_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-29-maandoverzicht-aug-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-29-maandoverzicht-aug-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-29-maandoverzicht-aug-2016.pdf


 

 
12 

22/07/2016 - 
31/08/2016  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

04 aug. 
 

05 aug. 
 
 

07 aug. 
 
 

07 aug. 

11 aug. 12 aug. 13 aug. 14 aug. 

18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. 

25 aug. 26 aug. 27 aug. 28 aug. 

01 sept. 02 sept. 
 

Einde Zomervakantie 
2016 

03 sept. 04 sept. 

  



  



DANK U WEL  
 

De oudervereniging van De Schalm wil graag gebruik maken van deze laatste nieuws-
brief om alle ouders/verzorgers te bedanken die zich afgelopen jaar hebben ingezet op 
de diverse activiteiten op- en rond de school.  
 

Veel ouders hebben tijd en energie gestoken in diverse activiteiten, variërend van de 
diverse sporttoernooien (voetbal, zwemmen, schaken), organisatie Avond 4 Daagse, 
carnaval, museumbezoeken, diverse luizencontroles na de vakanties, natuurwandelin-
gen en de organisatie van de Koningsdag.  
 

We hebben afgelopen jaar met de ouderbijdrage o.a. ‘Het Jeroen Boschjaar’ de school 
ingehaald. Ook zijn we naar het museum geweest om zo de échte werken van deze 
meester met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Verder hebben de groepen 7 & 8 met 
de bus het Rijksmuseum in A’dam bezocht en zijn andere groepen ook met de bus op 
pad gegaan.  
 

Dit jaar hebben we ook een speciale Techniekdag georganiseerd, Mad Science. Dit was 
een erg groot succes waar nog vaak over wordt gesproken. Stuk voor stuk activiteiten 
die betaald worden en/of bijdrage krijgen van de Oudervereniging om de periode van 
onze kinderen op De Schalm nog leuker en leerzamer te maken.  
Het is altijd fijn wanneer er meer ouders zijn die het leuk vinden om bepaalde school-
brede activiteiten mee te organiseren of wellicht nieuwe ideeën hebben. Informatie hier-
over kunt u opvragen via:  oudervereniging@deschalmvught.nl of benader een keer de 
klassenouder.  
 

Alvast fijne vakantie toegewenst. 
De Oudervereniging, 

______________________________________________________________

 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Er zijn weer veel jassen, tassen, trommels, bekers en allerlei andere zaken op school 
achter gebleven. Komt U nog even kijken of er iets van uw kind bij zit? De spullen liggen 
in de aula op een tafel uitgestald. In de zomervakantie worden de overgebleven spullen 
weggebracht naar een goed doel. 
 

2 VERDWENEN JASSEN 
 

In groep 3a zijn in de afgelopen periode 2 nieuwe jassen, tijdens schooltijd, van de kap-
stok verdwenen. Onze zonen hebben hun jas keurig opgehangen en de jassen zijn 
spontaan verdwenen.....  
Wie o wie kan ons helpen bij het oplossen van dit mysterie? Het betreft 1 jas van het 
merk Gaastra (donkerblauw met rood), deze jas is vorige maand verdwenen en 1 jas 
(lichtblauw/ azuur, licht gewatteerd) is vorige week maandag verdwenen. Er is inmiddels 
een oproep geplaatst in de klas zelf en de gehele onderbouw dit heeft helaas (nog) niets 
opgeleverd. Wellicht heeft een kind uit een andere klas per ongeluk 1 van de jassen 
mee naar huis genomen of gezien? Wij horen dan heel graag van u of zien de jassen 
graag terug aan de kapstok bij groep 3a.  
 

U zou onze zonen en hun moeders ;) heel erg blij maken! 
hartelijke groet, 
 

Namens de moeders van Valentijn en Roberto, groep 3a 

mailto:oudervereniging@deschalmvught.nl


‘LINK(S)’ NAAR DE LAATSTE FOTO’S 
 

Via het MSI bericht via welke u ook dit weekbulletin kunt lezen, staan voor de betref-
fende ouders/verzorgers van onze kinderen één of meerdere ‘links’ naar foto’s die op 
het Internet geplaatst zijn. Deze foto’s zullen tot aan het begin van het nieuwe schooljaar 
(begin september) voor u beschikbaar blijven. Daarna zullen ze van het Internet verwij-
derd worden. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN IN DE MAANDEN AUGUSTUS - SEPTEMBER: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
22-07 Eefje  4A  22-08 Amy  7 
22-07 Julius  1/2A  22-08 Sip  6 
22-07 Maxim  8A  23-08 Victoria  4A 
22-07 Pepijn  8  24-08 Rosalie  6 
24-07 Amber  4  25-08 Stan van  7A 
24-07 Féline  1/2D  26-08 Fabian  1/2C 
24-07 Frederique  3  26-08 Millen  3 
24-07 Juliette  3A  26-08 Simone  7 
24-07 Lucas  3A  27-08 Floor  3 
25-07 Casper  6  27-08 Janneke  3A 
26-07 Winnie  6A  27-08 Milan  1/2C 
27-07 Jasper  4  28-08 Gijs  3 
31-07 Joa  3  29-08 Maurits  6 
01-08 Giph  5  30-08 Madelief  4 
01-08 Nathan  4  30-08 Olaf  3A 
01-08 Valentijn  1/2E  31-08 Wies  3 
03-08 Floris  1/2E  01-09 Eline  7 
04-08 Jos  4A  01-09 Lara M 7A 
06-08 Mia  3  02-09 Camilla  3A 
08-08 Lotte  5  03-09 Thijmen  8A 
11-08 Teun  7A  04-09 Max  5 
13-08 Daniël  8  04-09 Momijn  4 
13-08 David  7  04-09 Sweder  8A 
13-08 Gijs  3A  05-09 Thijs  1/2E 
13-08 Philine  3  06-09 Valérie  8A 
16-08 Charlotte  7  07-09 Floris  1/2E 
16-08 Mats  5A  07-09 Ties  7A 
18-08 Mateo  1/2A  07-09 Valentijn  1/2E 
19-08 Jamie  5  08-09 Philip  5A 
19-08 Victoria  4  09-09 Bas  8 
21-08 Gijs  3A     
21-08 Sep  7     

Vermeld zijn alléén de verjaardagen van de kinderen die begin dit schooljaar ook al op onze school zaten en de 
‘oude’ groepsaanduiding! 
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAANDEN AUGUSTUS - SEPTEMBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
25-07 

Alle leerkrachten genieten, net als de kinderen van onze school, van een wel-
verdiende ZOMERVAKANTIE 

t/m 
02-09 

______________________________________________________________ 



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

MOVE VUGHT NIEUWSBRIEF 
 

 

MOVE Vught heeft weer een speciale 
‘NIEUWSBRIEF’ gemaakt om iedereen 
te informeren over de activiteiten die on-
langs zijn georganiseerd (terugblik) 
maar ook om iedereen te informeren 
over waar ze de komende tijd mee bezig 
zijn. 
Wil je de ‘Nieuwsbrief’ van MOVE Vught 
lezen? 

KLIK HIER 
 

LUNCHTIME ENGLISH 
 

 
Lunch Time - English for kids - lt is designed to help your child to develop and 

maintain their  English leve l. Each group focuses on a mix of  conversation, 
writing, spe lling and vocabulary  building to ensure that your child can have 
a dedicated  hour for  enjoying  and  using  Englis h. 
 

The courses: The courses are at sc hool during lunch time and are taught by 

Vicki van de Waardt a native English speaker w ho has 13 years experience 

as a Primary School teacher in the UK and has been teaching English at De 

Schalm in Vught for the last 7 years. 
 

Curriculum: We have developed our own programme in line w ith 

the Cambr idge International  Press, the English National Curriculum and other  

sc hemes for  teaching  English as a seco nd language. 

The differentiated  courses  have been created to  support  and extend the 
English learnt previously and in the English class lesso ns. 
Who:  Beginners only group 4 to 8 
 Advanced group 3 to 8 
 

When: Once a week on a Monday, Tuesday, Thursday 

 or Friday From  12 pm - 1. 15 pm. Children 
 bring their  own lunch 
 

Price: 300 euro per child (24 week programme) 
Group size: a maximum of 8 children per class 
 

Where: Basisschool De Schalm, Vught 
Start date: September 20 15  

 
 

  

file:///C:/Users/Gerald%20van%20Gils/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K34P252W/email.mht


KINDER ZOMERSCHOOL BIJ DE RODE RIK 2.0 
 

 

Vanaf maandag 25 juli 2016 biedt De Rode Rik op vier 
maandagmiddagen een leuke activiteit voor 
kinderen. De activiteiten worden begeleid door ervaren 
en volwassen vrijwilligers. 
Kinderen van alle leeftijden kunnen meedoen. Aanmel-
ding vooraf is wel nodig. 

 

Kosten per activiteit: € 1,50. 
Van 14.00 tot 15.30 uur in De Rode Rik. 

 

Meer informatie 

Voor vragen of informatie kunt u bellen met Arno van 
der Lee, beheerder van de Rode Rik. Zijn telefoonnum-
mer is 06 - 517 475 25 of ga naar de site van De Rode 
Rik. 

 

 

http://www.roderik2.nl/
http://www.roderik2.nl/

