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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 07 sept.  

Vrijdag 08 sept. roostervrij gr 1-2 

Maandag 11 sept. 16.00-17.00: ICC-na-scholing TEAM 

Dinsdag 12 sept. 16.00-17.00: overleg onderzoeksteam TAAL 
20.00: Ouderraadvergadering 

Woensdag 13 sept. 12.30: start actie Jantje Beton gr. 5, 6 en 8! 

Donderdag 14 sept. 16.00-17.30: TEAM-vergadering  
20.00: startbijeenkomst H. Vormsel (zaaltje achter H. Hart kerk) 

Vrijdag 15 sept.  

 

 
 

ABSENTIEMODULE IN MSI  
 

Sinds begin dit schooljaar kunt u uw zoon/dochter absent melden middels de speciale 
absentiemodule in MSI. U kunt een dergelijk bericht op ieder gewenst moment achter 

uw PC of m.b.v. de mobiele MSI-app op uw telefoon versturen naar de groepsleerkracht. 
 

Verlofaanvragen t.b.v. bezoek tandarts, huisarts, orthodontist e.d. graag via het betref-

fende VERLOFFORMULIER voor kortdurende verlof aanvragen.  
 

Aanvragen voor langdurend verlof (VAKANTIEVERLOF aanvraag buiten de 

schoolvakanties om) dienen ook apart te worden aangevraagd via het hiervoor bedoelde 
verlofformulier. 
 

Houd u er met uw aanvraag rekening mee dat deze minimaal 24-48 u. voor het geplande 
verlof bij ons binnen is? U ontvangt dan z.s.m. van de directie een MSI bericht met 
daarin de vermelding of het gevraagde verlof is toegekend (lees: binnen de norm valt!) 
of is afgewezen (met de reden van afwijzen). 
  

Denkt u er bij een vakantie verlof aanvraag aan dat u er een werkgeversverklaring aan 
toevoegt? Zonder deze verklaring wordt een dergelijk verzoek geweigerd! 
 
Meer info over het gebruik en de werking van MSI vindt u op onze website.  

KLIK HIER! U leest daarin ook over de werking van de absentiemodule! Dank voor 

uw medewerking 
 

CORRECTIE ROOSTERVRIJE DAGEN EN STUDIEDAGEN 2017-2018  
 

Afgelopen week hebben we u in ons weekbulletin een overzicht gegeven van de roos-
tervrije en studiedagen voor dit schooljaar. Per abuis hebben we hierin voor de groepen 
3 t/m 8 vier studiedagen voor het team opgenomen terwijl het slechts 2 dagen en 2 
MIDDAGEN zijn. Onze excuses hiervoor.  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aanvraagformulier-kort-durend-verlof-invulbaar-def.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aanvraagformulier-vakantie-en-verlof-invulbaar-def.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/handl-msi-ouders-verzorgers-2017.pdf
http://www.deschalmvught.nl/
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_36_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


Hierbij het juiste overzicht: 
- 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 studieMIDDAG 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 studieMIDDAG 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) 
-  

ONDERWIJSSTAKING 5 OKT.  
 

 

Hierbij willen we u laten 
weten dat Leraren in 
het basisonderwijs op 5 
oktober het werk neer 
gaan leggen. Dit bericht 
werd o.a. gisteren be-
kend gemaakt door de 
vakbond CNV Onder-
wijs. "De politiek moet 
nu echt over de brug 
komen, we willen een 
eerlijk salaris en minder 
werkdruk in het primair 
onderwijs." 

De bond heeft genoeg van 'de vage toezeggingen waar de politiek tot nu toe mee 
komt'. "Dat is onvoldoende voor structureel beter onderwijs", zegt Loek Schueler, 
voorzitter van CNV Onderwijs.  
Wanneer u hier meer over wilt lezen verwijzen we u graag naar de diverse media 

bronnen o.a. de websites van PO-FRONT & PO in-actie of KLIK HIER! 
 

We realiseren ons dat een stakingsdag consequenties heeft voor u en de opvang van 
uw kind(-eren). We hopen op uw begrip en houden u op de hoogte over deze dag.  

 

NIEUWE JUF GROEP 6  
 

In Weekbulletin 00-34 van 25 augustus hebben we u geïnformeerd over het onver-
wachte vertrek van  juf Jacoline uit groep 6.  

https://www.pofront.nl/
https://www.poinactie.nl/
https://s.vk.nl/s-a4515113/?_sp=3ed25928-df18-44b4-a5e0-37efea815b04.1504784900785
https://nos.nl/artikel/2191582-leraren-basisonderwijs-willen-staken-op-5-oktober.html


In dit weekbulletin kunnen we u laten weten dat we een geschikte kandidaat hebben 
gevonden om juf Jacoline op te volgen. De sollicitatiecommissie heeft unaniem voor een 
talentvolle nieuwe collega gekozen: juf Natalie. 
 
We streven ernaar dat juf Natalie per 1 oktober op onze school gaat starten.  
De ouders/verzorgers met een kind in groep 6 krijgen vandaag met het weekbulletin nog 
een losse brief mee waarin iets meer info te lezen is over juf Natalie. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

 

Hallo papa's, mama's, opa's en oma's van de kinderen van 
groep 1/2d, 
Mijn naam is Samantha, ik ben 26 jaar en ik woon in Eindhoven 
met mijn ouders, zusje, broertje en 2 honden.  
In 2013 ben ik gestart mijn studie op Fontys Hogeschool Kind 
en Educatie. Dit schooljaar start ik met het laatste jaar van mijn 
opleiding en daar hoort ook een stage bij. Deze stage mag ik 
dit schooljaar lopen in groep 1/2d bij juf Mieke en ik heb er su-
per veel zin in.  
Het is de bedoeling dat ik de kinderen op dinsdag en woensdag 
les zal geven en begeleiden. 

Juf Mieke zal daarbij altijd in de buurt zijn en af en toe met een paar leerlingen apart 
aan de slag gaan. 
Dit schooljaar zullen wij elkaar dus regelmatig tegen gaan komen. Mocht u nog vra-
gen hebben of als u gezellig een praatje wilt maken dan mag dat altijd. Hopelijk tot 
snel! 
Met vriendelijke groet,  
Samantha 

 

Mijn naam is Mark.   
Ik ben geboren op 24 september 1984. 
Ik ben getrouwd met Hilde en wij wonen in 's-Hertogenbosch. 
Sinds september 2016 volg ik de Pabo te Eindhoven. Deze 
studie volg ik in deeltijd. 
Daarnaast werk ik met verstandelijk gehandicapten met moei-
lijk verstaanbaar gedrag.  
 
Dit jaar mag ik op maandag en dinsdag stage lopen in groep  

 

3, bij Juf Reinie. Hier heb ik heel erg veel zin in! 
 

Mijn studieloopbaan bestaat uit vier jaar SPW en drie jaar Koningstheateracademie.  
Sinds 2011 ben ik enkele jaren fulltime werkzaam geweest als activiteiten- en woon-
begeleider.  
 

In 2015 hebben mijn vrouw, mijn ukelele en ik een lange fietsreis gemaakt door Eu-
ropa, Zuid-Korea, Japan en China. 



Tijdens deze reis hebben wij veel gezien, mensen ontmoet, avonturen beleefd en 
nagedacht.  
 

Gedurende deze reis kwam ik erachter hoe ik mijn toekomst wil gaan invullen: "ik wil 
meester worden!" 
 

Dit wil ik omdat het mij de mogelijkheid biedt, om een bijdrage te kunnen leveren aan 
de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. 
Ik geloof in de waarde van ieder mens en wil daar in de fundamentele jaren van de 
basisschool graag aan kunnen bijdragen. 
 

Ik wil een meester worden die kan zorgen voor een veilig, motiverend en dynamisch 
proces.  
Of zoals Ramses Shaffy het ooit bezong:  
 

"Zing, vecht huil, bid, lach, werk en bewonder!" 
 

 

Hoi!  
 

Mijn naam is Saskia en ik ben 19 jaar. 
Ik woon sinds kort op kamers in Den Bosch. Ik volg de studie 
pedagogiek op Hogeschool Fontys in Den Bosch.  
 

Ik ga stagelopen in groep 4 bij juf Anne Marie en daar heb 
ik veel zin in.  
 

Mijn hobby’s zijn handballen, skiën en met vriendinnen af-
spreken. 

 

  



ENGELSE LESSEN VAN START 
 

De Engels lessen zijn weer gestart! In 
groep 1, 2, 3 zijn we begonnen met Rain-
bow Fish. In groep 4 hebben de kinderen 
geleerd zichzelf voor te stellen en leren 
tellen. De leerkrachten zelf gaan dit 
schooljaar ook een half uur EXTRA En-
gelse les geven. In de onderbouw maken 
de leerkrachten gebruik van de lessen 
‘Such Fun’ en in de bovenbouw maken 
ze gebruik van ‘Groove me’. 

 

 

Groove me is een Engelse lesmethode 
waarbij popmuziek de basis is van de les-
sen. Such Fun werkt volgens de princi-
pes van Total Physical Response and 
Multiple Intelligences. 
 

Dit zijn de liedjes die we geoefend heb-
ben in groep 1, 2 en 3: 

- Rainbow fish is happy 
- Rainbow fis hand emotions 

Dit zijn de liedjes die we geoefend heb-
ben in groep 4: 

- Big number song 

- Once I caught a fish alive 

 
 

LOGOPEDIE SCREENING 5-JARIGEN GR 1-2 
 

Via DEZE BRIEF laat mevr. E. Siebers (logopedist) ouders/verzorgers van een 5-

jarige kleuter op onze school weten dat zij op ma. 18 sept. de jaarlijks screening ‘spraak-
, taal- en stemontwikkeling bij 5-jarigen’ komt verzorgen. 

 

INFO AVOND HEILIGE COMMUNIE 
 

De Communiewerkgroep van De Edith Stein parochie nodigt ouders uit om hun kind na 
het H. Doopsel ook te begeleiden naar het ontvangen van de Heilige Eucharistie. De 

werkgroep biedt daarbij graag ondersteuning. Via DEZE BRIEF worden ouders/ver-

zorgers met een kind in groep 4 uitgenodigd om 26 sept. a.s. naar het zaaltje achter de 
H. Hart kerk te komen voor een informatieavond rond het H. Communie. 
De kinderen uit deze groep hebben deze brief ook mee naar huis gekregen!  

 

INFO AVOND H. VORMSEL 
 

De Vormselwerkgroep van De Edith Stein parochie nodigt via DEZE BRIEF ou-

ders/verzorgers en kinderen van groep 8 uit om 14 sept. a.s. naar het zaaltje achter de 
H. Hart kerk te komen voor een informatieavond rond het H. Vormsel. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_3tOsiZxCC4
https://www.youtube.com/watch?v=wrGCuEtg7yw
https://www.youtube.com/results?search_query=big+number+song%5C
https://www.youtube.com/watch?v=9ir_l7qTiZ4
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-brief-logopedie-screening-ouders.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-uitn-infoavond-h-communie.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-uitn-infoavond-vormsel.pdf


REMINDER … ACTIE JANTJE BETON 2017 … REMINDER 
 

 

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.  

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
08-09 Philip  7A  14-09 Collin  5 
09-09 Josefien  7A  15-09 Charlotte  6 
10-09 Isa  3A  15-09 Marieke  6 
10-09 Julius  6A  15-09 Wout  8 
13-09 Stijn  5A  15-09 Ferran  8A 
13-09 Valentijn  7     

 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
08-09 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
12-09 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
13-09 meester Luuk  8  vervangerspool regelt dit 
15-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  

______________________________________________________________ 
  

http://www.jantjebeton.nl/loterij
http://www.jantjebeton.nl/loterij


INGEKOMEN BERICHTEN 
 

KINDERFESSTIVAL VOOR UNICEF 
 

 

In samenwerking met Openluchtthea-
ter Hoessenbosch organiseert het regi-
onale vrijwilligersteam van UNICEF op 
zondag 24 september een heus kinder-
festival. 
 

Tijdens dit kinderfestival is er van alles 
te beleven voor kinderen, zo mogen ze 
een judo-workshop volgen, cupcakes 
versieren, meedoen met een musical-
workshop of zich uitleven op het 
springkussen op het UNICEF-plein. Er 
zal genoeg te doen zijn voor iedereen.  

 
Zelf een idee?? 

KLIK OP DE AFBEELDING! 

Met dit festival hopen we een hele leuke dag te organiseren voor kinderen, op deze 
manier manier wordt er ook geld ingezameld voor het werk dat UNICEF doet voor 
kinderen wereldwijd. 

 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-kinderfestival-unicef-beste-idee.pdf


GEZINSAGENDA KOMENDE 2 MAANDEN 
 

 

 

Elke 2 maanden verschijnen de gezinsagenda’s in 
diverse regio’s in Nederland met een inspirerend ac-
tiviteitenoverzicht voor de komende 2 maanden. 
 

Via deze culturele agenda willen we gezinnen in de 
regio inspireren en verbinden op het gebied van Mu-
sea, Natuur, Muziek, Sport, Toneel, Theater, Spel en 
meer. 
 

Ook zo benieuwd naar wat er de komende maanden 
allemaal te doen is op dit gebied? 
 

KLIK HIER! 

 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-ons-kind.pdf

