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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 31 aug. maandoverzicht 1 komt uit 

Vrijdag 01 sept.  

Maandag 04 sept. 15.45: Maandaggesprekken (gr. 1/2 t/m gr. 8a) 

Dinsdag 05 sept. 16.00-17.30: OB- en BB-overleg 

Woensdag 06 sept.  

Donderdag 07 sept.  

Vrijdag 08 sept. roostervrij gr 1-2 

 

 
 

ZWANGERSCHAPPEN OP DE SCHALM  
 

Hierbij willen we u laten weten dat er ook dit schooljaar weer enkele van onze collega’s 
‘in blijde verwachting’ zijn. In een aparte brief aan de ouders/verzorgers van de kinderen 
in de verschillende groepen informeren we hen over de datum waarop op dit moment 
verwacht wordt dat de betreffende leerkracht met verlof zal gaan. 
De collega’s die dit schooljaar met zwangerschapsverlof gaan zijn: 

- juf Renée  gr. 3A 
- juf Marloes gr. 6 
- juf Britt  gr. 8-8A 
- juf Frida  gr. 8A 

We feliciteren hierbij de collega’s en wensen hen een mooie tijd. 
 

TIJDIG AANVRAGEN EXTRA (VAKANTIE-)VERLOF EN ZIEKMELDING 
 

Het komt regelmatig voor dat kinderen onder schooltijd een bezoek moeten brengen 
aan de huisarts, tandarts, orthodontist of voor een onderzoek naar het ZKH moeten 
gaan. Omdat we de afwezigheid van uw kind moeten kunnen aantonen, is het BELANG-
RIJK wanneer u voor een dergelijk ‘verlof’ tijdig verlof aanvraagt! Graag hebben we uw 
aanvraag 1 à 2 dagen voor het daadwerkelijk verlof binnen. 
 

Voor het indienen van een verlofaanvraag hebben we speciale formulieren ontwikkeld 

die u op onze website terug kunt vinden KLIK HIER! Er is van beide een versie die u 

kunt downloaden om in te vullen met pen. Ook is er een digitaal invulbaar formulier 
ontwikkeld van beide verlofaanvragen. Wanneer u dit formulier hebt ingevuld, dient u 
het eerst op uw computer op te slaan waarna u het als bijlage, via MSI, naar ons kunt 
opsturen. 
 

Wanneer u een EXTRA vakantieverlof aanvraag in wilt dienen, houdt u er dan rekening 
mee dat er speciale voorwaarden gesteld worden aan deze aanvraag. Deze vindt u op 
het formulier. Ook dient de aanvraag ruim van te voren in ons bezit te zijn (enkele we-
ken!). 
 

http://www.deschalmvught.nl/ouders/verlof
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_35_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


Wanneer uw kind onverhoopt ziek mocht zijn, laat u ons dit a.u.b. ruim vóór schooltijd 
even weten. Dit kan door een berichtje te sturen naar de groepsleerkracht via MSI of 
middels een telefoontje naar school. Hoe eerder we dit weten hoe prettiger dit is. 
Het is ook altijd erg prettig voor onze leerkrachten wanneer zij van u via MSI even wor-
den geïnformeerd over het moment waarop zij uw kind weer op school kunnen verwach-
ten. 

 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

 

NAAM – ADRES – WOONPLAATS – TELEFOONNUMMER IN MSI  
 

Vanwege de privacy mogen we als school geen klassenlijsten meer met uw kind mee 
naar huis geven zoals u dit voorheen wel van ons gewend was. U bent daardoor ver-
antwoordelijk voor uw eigen gegevens en bepaalt zelf wat u met andere ouders uit de 
groep van uw kind wilt delen.  
Binnen ons ouderportaal MSI staan aan het begin van het schooljaar standaard alle 
gegevens op ‘verborgen’. Wanneer u bepaalde gegevens wilt delen met andere ouders 
uit de groep van uw zoon/dochter, dan zet u deze gegevens ‘open’. U dient zelf de juiste 
gegevens in te voeren dan wel aan te passen. 
 

Alleen gegevens die door u ‘openbaar’ gemaakt kunnen worden (en ook weer ‘verbor-
gen’) zijn zichtbaar voor andere ouders.  
Info over bijvoorbeeld de gezondheid van uw kind, blijft ten alle tijden verborgen voor 

iedereen behalve u, eventueel een andere gekoppelde gebruiker meestal uw partner, 
én de groepsleerkracht. 
Mede hierdoor is MSI een krachtig en bovenal veilig ouderportaal wat we gebruiken 
t.b.v. de communicatie tussen school en u en vice versa. 
 

Binnen MSI kennen we naast de rol van ouder en groepsleerkracht ook de rol van De 
Klassenouder. Door aan deze persoon speciale rechten toe te kennen, is hij/zij als enige 
ouder/verzorger van een bepaalde groep in de gelegenheid met de andere ouders/ver-
zorgers uit die groep, namens de groepsleerkracht, te communiceren. Het is dan ook 
onnodig en geenszins de bedoeling dat deze klassenouder buiten MSI om met u als 
ouder communiceert. 
 

Voor meer info over het werken met MSI verwijzen we u graag naar de handleiding op 

onze website, KLIK HIER! 
 

SCHOOLBENODIGDHEDEN 
 

De school verstrekt de kinderen in alle groepen de benodigde schoolbehoeften. Het is 
daarom niet noodzakelijk maar ook niet gewenst, dat kinderen pennen, potloden, stif-

ten, gummen, linialen, of andere dan de aangegeven spullen van thuis meenemen. 
Het wordt ten sterkste ontraden kinderen waardevolle voorwerpen en speelgoed mee 
naar school te geven, tenzij hier bij gelegenheid om wordt gevraagd. 
 

Aan kinderen in groep 4 wordt een vulpen verstrekt, die zij alleen op school gebruiken. 
Tot en met groep 8 wordt op school met een vulpen geschreven. De kinderen krijgen 
hiervoor de benodigde vullingen. Tegen kostprijs (€5,=) kan op school een nieuwe vul-
pen worden gekocht indien de van school gekregen vulpen defect of kwijt is geraakt. 
In de schriften wordt op school alleen met een vulpen geschreven; dus niet met balpen. 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen éénmalig een koptelefoon die ze meenemen naar de 
leerjaren 6, 7 & 8. Indien een leerling de koptelefoon verliest of wanneer deze defect 
raakt, kan er op school een nieuwe aangeschaft worden à € 1,50 p.s. 

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


 

In bijgevoegd schema kunt u teruglezen wat van thuis meegenomen dient te worden 
(X). Alle overige materialen die van thuis worden meegenomen zijn niet nodig. Indien 

onduidelijkheid bestaat over de aan te schaffen spullen kunt u de groepsleerkracht om 
advies vragen. 
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Gr 1/2     X  

Gr 3 X X X    

Gr 4 X X X    

Gr 5 X X X    

Gr 6 X X X X  X 

Gr 7 X X X X  X 

Gr 8 X X X X  X 
 * Op maandag, woensdag en vrijdag kan voor € 5,= p.s. een vulpen bij meneer Ton  

 een vulpen worden aangeschaft. 
 

KLEUTERS: GYMSCHOENEN 
 

Wilt u zo vriendelijk zijn uw kind gymschoenen met klittenband mee te geven. Deze 

moeten voorzien zijn van de naam van uw kind. De schoenen blijven op school en wor-
den in een klassenbak bewaard. Dank voor uw medewerking. 
 

ALGEMENE KENNISMAKINGSAVOND 2017-2018 
 

Op woensdagavond 20 september a.s. is de jaarlijkse informatieavond voor alle ou-
ders/verzorgers met een kind bij ons op school. Deze informatieavond begint om 19.15 
u. (inloop) en eindigt zo rond 21.30 u. Tijdens deze avond zijn er twee rondes zodat u 
in ieder geval in de gelegenheid bent om in 2 groepen aanwezig te zijn. 
Meer over deze informatieavond en aanmelden volgt binnenkort. 
 

ROOSTERVRIJE DAGEN EN STUDIEDAGEN 2017-2018  
 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de jaarkalender in gereedheid te brengen. We 
willen u hierbij alvast informeren over de roostervrijedagen en de studiedagen die er 
gepland zijn. U bent zo tijdig geïnformeerd en kunt er nu reeds op anticiperen. 

- vr. 08 sept. : RV (roostervrij) gr. 1-2 
- vr. 22 sept. : RV gr 1-2 en studiedag gr 3-8 ALLE kinderen zijn vrij 
- vr. 06 okt. : RV gr. 1-2 
- vr. 03 nov. : RV gr. 1-2 
- vr. 17 nov. : RV gr. 1-4 
- vr. 01 dec. : RV gr. 1-2 
- woe. 06 dec. : RV gr. 1-2 
- vr. 15 dec. : RV gr 1-2 en studiedag gr 3-8 ALLE kinderen zijn vrij 
- vr. MIDDAG 22 dec. : RV gr. 1-8 (begin kerstvakantie) 

- vr. 26 jan. : RV gr 1-2 en studiedag gr 3-8 ALLE kinderen zijn vrij 
- vr. MIDDAG 09 feb. : RV gr. 1-8 (begin voorjaarsvakantie - Carnaval) 

- vr. 02 mrt. : RV gr. 1-2 
- vr. 16 mrt. : RV gr. 1-2 



- vr. MIDDAG 30 mrt. : RV gr. 1-8 (Goede Vrijdag - Paasweekend) 

- vr. 13 apr. : RV gr 1-2 en studiedag gr 3-8 ALLE kinderen zijn vrij 
- woe. 09 mei : studiedag gr 1-8 ALLE kinderen zijn vrij 

- vr. 25 mei : RV gr. 1-2 
- vr. 08 juni : RV gr. 1-4 
- vr. 29 juni : RV gr. 1-4 

- vr. MIDDAG 06 juli : RV gr. 1-8 (laatste schooldag - zomervakantie) 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

L.O.T. ACTIE BEWIJST HET NUT VAN CONTROLE  
 

Afgelopen woensdag zijn alle kinderen uit de groepen 1-2A t/m 8A gecontroleerd door 
een groot aantal fanatieke LOT-ouders. Deze actie gericht op het opsporen van moge-
lijke neten en/of hoofluizen leverde helaas wel een ‘grote’ vangst op!  
In bijna alle groepen en vaak bij meer dan één kind in een groep werden neten en/of 
hoofdluizen aangetroffen. 
 

Het LOT-team vraagt dan ook aan ALLE ouders/verzorgers om de komende tijd uw 
kind(-eren) regelmatig even te controleren op de aanwezigheid van neten en/of hoofd-
luizen.  
 

Ouders/verzorgers van kinderen bij wie afgelopen woensdag neten en/of hoofdluizen 
gevonden zijn, hebben hier een persoonlijk bericht over ontvangen. 
 

Voor de behandeling van neten/hoofdluizen verwijzen we u naar DEZE BRIEF!  
 

Alle ouders/verzorgers die hebben geholpen bij deze 1e LOT-controle van dit schooljaar 
willen we heel erg hartelijk bedanken voor de inzet. We hopen dat we ook tijdens de 
volgende controles later dit schooljaar wederom van uw diensten gebruik mogen maken. 

______________________________________________________________ 
 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Victor  groep 1/2A 

 Jesper  groep 1/2D 
 

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

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-35-luizen-in-groep-gesignaleerd.pdf


 
 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

35 
28 aug. 
 

EERSTE SCHOOLDAG 
2017-2018! 

29 aug. 
 

30 aug. 
 

36 
04 sept. 
 

15.45: Maandaggesprek-
ken (gr. 1/2 t/m gr. 8a) 
 

05 sept. 
 

16.00-17.30: OB- en BB-
overleg 

06 sept. 

37 
11 sept. 
 

16.00-17.00: ICC-na-
scholing TEAM  

12 sept. 
 

16.00-17.00: overleg on-
derzoeksteam TAAL 
20.00: Ouderraadverga-
dering 

13 sept. 
 

12.30: start actie Jantje 
Beton gr. 5, 6 en 8! 
 

38 
18 sept. 
 

16.00-17.30: BOVO - 
overleg 
20.00: MR - vergadering 

19 sept. 
 

16.00-17.00: overleg 
BHV-ers 
20.00: GMR vergadering 

20 sept. 
 

13.00 – 14.00: overleg 
onderzoeksteam REKE-
NEN 
19.30 u.: kennisma-
kingsavond groepen 1-
2A t/m 8A 
 

39 
25 sept. 
 

16.00-17.00: ICC-na-
scholing TEAM 
20.00: RvT vergadering 
stg. Leijestroom 

26 sept. 
 

16.00-17.00: Team – 
overleg  onderzoeks-
teams 

27 sept. 
 

EINDE actie JB 
12.00: start Kinderpost-
zegel Actie  
 

   

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_sept_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_sept_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_sept_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_sept_2017


 

 
01 

01/09/2017 - 
29/09/2017 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

31 aug. 
 

maandoverzicht 1 
komt uit 
 

01 sept. 
 

02 sept. 03 sept. 

07 sept. 
 

 

08 sept. 
 

roostervrij gr. 1 t/m 2 

09 sept. 10 sept.  

14 sept. 
 

16.00-17.30: TEAM-
vergadering  
20.00: startbijeen-
komst H. Vormsel 
(zaaltje H. Hart paro-
chie) 

15 sept. 
 

16 sept. 
 

17 sept.  

21 sept. 22 sept. 
 

roostervrij gr. 1 t/m 2 
 
i.v.m. studiedag LKR gr 3 t/m 8 
ROOSTERVRIJE 
DAG voor ALLE ove-
rige GROEPEN 

23 sept. 24 sept.  

28 sept. 
 

maandoverzicht 2 
komt uit 
16.00-17.00: overleg 
onderzoeksteam BE-
GAAFDEN 
 

29 sept. 
 

spelletjesmiddag gr. 
1/2 

30 sept. 
 

01 okt. 

  

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_sept_2017


  



INFORMATIE 1E H. COMMUNIE 
 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw kind het sacrament van de 1e H. Communie te 
laten ontvangen. Op dinsdagavond 26 sept. wordt in de H. Hartparochie een informatie-

avond belegd voor de ouders/verzorgers die dit schooljaar een kind in groep 4 hebben 
en hun zoon/dochter graag willen begeleiden naar het sacrament van de 1e H. Commu-
nie. Dit sacrament zal worden toegediend op zondagmorgen 03 juni (Sacramentsdag) 
in de viering van 16.15 u. of van 18.15 u.  
De informatieavond rond het sacrament van de 1e H. Communie begint om 20.15 u. en 
zal plaatsvinden in het zaaltje achter de kerk. 

Voor aanmelden/inschrijven is een speciale website in het leven geroepen: ‘KLIK 
HIER’ 
 

INFORMATIE H. VORMSEL 
 

Na de doop en de 1e H. Communie kent de Katholieke kerk het sacrament van het Heilig 
Vormsel. Aan het begin van de puberteit, bij de overgang van basisschool naar middel-
bare school, de levensfase die zich kenmerkt door grote persoonlijke veranderingen, 
wordt de kinderen de vraag gesteld of zij, in navolging van papa en mama, voort willen 
gaan op de weg die Jezus ons heeft voorgeleefd?  
 

Worden de eerste sacramenten vaak op initiatief van de ouders/verzorgers toegediend, 
dit sacrament kenmerkt zich door het feit dat het een eerste echte keus van het kind zelf 
is. 
 
Voor meer info over dit sacrament en de planning naar het moment waarop dit uiteinde-

lijk aan uw kind wordt toegediend, verwijzen we u graag naar DEZE BRIEF! Hierin 

leest u o.a. dat er op 14 september a.s. een informatiebijeenkomst zal zijn waarin uitge-
legd wordt wat dit sacrament precies betekent. Ook leest u hierin wanneer de verschil-
lende bijeenkomsten, ter voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament, dit school-

jaar zullen zijn. Op DEZE SITE kunt u zich ook reeds informeren. 
 

ACTIE JANTJE BETON 2017 
 

 

Ook dit jaar doen we met onze school mee met de 
actie ‘Jantje Beton’. Dit jaar doen de groepen 5, 6 en 
8! van onze school mee aan deze actie.  

Deze actie, die bestaat uit het verkopen van loten, zet 
zich in voor goede doelen ten gunste van allerlei pro-
jecten voor kinderen en jongeren in het land. De helft 
van de opbrengst van deze loterij mag echter be-
stemd worden voor de eigen school.  

 

De actieperiode loopt van woensdag 13 tot en met woensdag 27 september. Aan 

alle kinderen van groep 5, 6 en 8 wordt gevraagd een boekje van tien loten te verko-
pen aan familie, buren en andere bekenden. 
De loten kosten € 3,- per stuk. Dit gaat via incasso dus de kinderen hoeven niet met 

geld over straat! Daarnaast worden er onder de lotenverkopers ook een aantal prijzen 
verloot. Een compleet overzicht van het prijzenpakket is te lezen op de site: www.jan-
tjebeton.nl/loterij.  
 

Wij rekenen op uw aller medewerking en wensen de kinderen van de groepen 5, 6 
en 8 alle succes toe bij het verkopen van de loten.  

______________________________________________________________ 

http://communievught.nl/inschrijving/
http://communievught.nl/inschrijving/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-35-h-vormsel-bijeenkomsten-2017-2018.pdf
http://www.parochieedithstein.nl/vormselcatechese/
http://www.jantjebeton.nl/loterij
http://www.jantjebeton.nl/loterij


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND SEPTEMBER: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
31-08 Tijme  1/2E  17-09 Juultje  1/2B 
31-08 Wies  5A  17-09 Pepijn  4A 
02-09 Camilla  5  17-09 Robin  6A 
03-09 Tom  3A  18-09 Eva  8 
04-09 Momijn  6  19-09 Beau  4A 
04-09 Max  7  19-09 Friso  6A 
05-09 Charlize  1/2E  19-09 Floris  7 
05-09 Thijs  3A  20-09 Hein  8 
07-09 Floris  4A  21-09 Bauke  1/2A 
07-09 Valentijn  4A  21-09 Charlie  6A 
08-09 Philip  7A  23-09 Noud  4A 
09-09 Josefien  7A  23-09 Oden  8 
10-09 Isa  3A  24-09 Dean  4 
10-09 Julius  6A  25-09 Max  4 
13-09 Stijn  5A  26-09 Kiki  4A 
13-09 Valentijn  7  27-09 Lena  8 
14-09 Collin  5  28-09 Casper  3 
15-09 Charlotte  6  28-09 Valentijn  5 
15-09 Marieke  6  28-09 Dominic  8A 
15-09 Wout  8  29-09 Lucas  7A 
15-09 Ferran  8A  30-09 Pleun  6 
16-09 Danique  4  30-09 Joshua  7A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK IN DE MAAND SEPTEMBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
01-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  
05-09 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
07-09 juf Anne  4  juf Kirsten  
 juf Marlous  5A  juf Marjo  
08-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  
12-09 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
15-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  
19-09 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
21-09 juf Renée 3A  vervangerspool regelt dit 
22-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  
26-09 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
28-09 juf Nicole  1-2C  vervangerspool regelt dit 
 meester Luuk 8  vervangerspool regelt dit 
29-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  
 juf Nicole  1-2C  vervangerspool regelt dit 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

ICT-PRODUCTEN, EXCLUSIEF VOOR LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS 
 
 

 
 

Door het contract van onze school met APS IT-
diensten, een firma die centraal de software voor 
basisscholen in Nederland inkoopt, kunt u als ouder 
van onze school ICT-producten aanschaffen voor 
uw kind via de internetwinkel SCHOOLSPOT.NL. 
Deze internetwinkel is al jaren exclusief de winkel 
voor studenten, maar sinds ruim een jaar is er die 
mogelijkheid ook voor het basisonderwijs.  Met 
deze software is uw kind in staat thuis met dezelfde 
software te werken als op school. En dat tegen een 
spotprijs. 
Wat moet u doen om toegang te krijgen tot 
SCHOOLSPOT.NL? Ga naar www.schoolspot.nl 
en klik op de button 'Leerling op de basisschool?'. 
Hierna wordt u gevraagd om inloggegevens. 

 
Bij het aanvragen van toegang tot SCHOOLSPOT.NL zal worden gecontroleerd of uw 
kind bij ons op school is ingeschreven. Na ontvangst van de inloggegevens kunt u win-
kelen bij SCHOOLSPOT.NL  
Welke software kunt u bestellen? U, als ouder van een kind op De Schalm, kunt o.a. 

producten van Microsoft, Adobe, en Symantec bestellen. 
 

SCHAAKCLUB “DE VUGHTSE TOREN” VAN START MET SCHAAKLES 
 

De Jeugdafdeling van schaakvereniging De Vughtse Toren gaat weer van start. In sep-

tember starten ze met al weer het derde seizoen. Voor meer info volg DEZE LINK 

naar brief. 
 

KEUKENBAZEN 
 

Hou jij van koken? Doe dan mee met Keukenbazen!  
Vind jij het leuk om te koken en kun je het ook best goed? Doe dan mee aan de Keu-
kenbazen Battle. Keukenbazen is een hele leuke én hele spannende kookwedstrijd voor 
kinderen van 10 tot 12 jaar, in Noordoost-Brabant. Maak een team van 2, 3 of 4 vrienden 

en win! Voor meer info, volg DEZE LINK! 
 

 

http://www.schoolspot.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-35-de-vughtse-toren.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-35-keukenbazen-battle-2017.pdf

