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AGENDA: 
Donderdag 15 sept.  

Vrijdag 16 sept. roostervrij gr 1-2 

Maandag 19 sept. 16.00: werkgroep BOVO overleg 

Dinsdag 20 sept. PRINSJESDAG  
20.00: Ouderraadvergadering  

Woensdag 21 sept. 19.30 u.: kennismakingsavond groepen 1-2A t/m 8A 

Donderdag 22 sept. 16.00 – 17.30: teamvergadering  
20.00: info avond 1e H. Vormsel  

Vrijdag 23 sept. spelletjesmiddag gr. 1/2 

 

 
 

WELKOM  

 

Vorige week maandag zijn we na een hele fijne zomervakantie met heel veel enthousi-
asme van start gegaan van weer een heel nieuw schooljaar.  
Alle nieuwe kinderen en hun ouders willen we hierbij nog even van harte welkom heten. 
Samen gaan we er voor om dit, en alle nog komende schooljaren, te maken tot een fijne, 
leerzame en gezellige schoolperiode voor uw kind(-eren) maar ook voor u! 
 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, is dit een heel bijzonder schooljaar. Bs De Schalm 
bestaat namelijk, sinds afgelopen dinsdag, officieel 90 jaar. We zijn daar uiterst GELUK-
KIG over en hebben dit jaar daarom, samen met de Ouderraad, omgedoopt tot  

GELUKSJAAR! 
Om dat te onderstrepen hebben we het geluksjaar afgelopen 
maandag op het plein ‘geopend’. Van De Ouderraad hebben 
alle groepen een ‘gelukskoffer’ gekregen die dit hele school-
jaar een rol zal gaan spelen in de klassen. Tevens heeft het 
team een studiedag rond dit thema aangeboden gekregen van 
De Ouderraad. Deze zal op 10 november zijn. Die dag zijn de 
kinderen dus vrij! 
 

Namens het voltallige team wensen wij iedereen een heel ge-
lukkig maar bovenal fijn schooljaar toe. 
 

De Directie  
 

KENNISMAKINGSAVOND 
 

A.s. woensdag is de informatie- en kennismakingsavond voor alle groepen.  

Deze avond begint om 19.15 u. (deur open) en zal duren tot uiterlijk 21.00 u. Tijdens 2 
informatieronden kunt u zich laten informeren over het onderwijs aan uw kind(-eren).  
In verband met de grote toeloop vragen we u te voet of op de fiets naar school te komen. 

De uitnodiging voor deze avond ontvangen vindt u ‘HIER’.  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-37-kennismakingsavond-2016-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-37-2016.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_37_-_2016


Wilt u zich, i.v.m. de koffie/thee, even via MSI aanmelden of door het antwoordstrookje 
van de brief z.s.m. met uw kind mee terug naar school geven?  
  

Graag tot a.s. woensdagavond! 
 

OUDERPORTAAL   
t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

 
 

De communicatie tussen school en u als ouder/verzorger, verloopt bij ons op school via 
het ouderportaal ‘Mijn School Info’ (MSI). Met behulp van dit ouderportaal houden wij u 

op de hoogte over het reilen en zeilen op onze school. Wanneer u ons iets te melden 
heeft, vragen we u dit ook via MSI aan ons door te geven. Hiertoe heeft u een aparte 
inlog nodig. Mocht u die nog niet hebben ontvangen, laat u het ons dan a.u.b. even 
weten (info@deschalmvught.nl).  

Over de werking en het hoe en wat kunt u in die brief meer lezen. Middels DEZE INFO 

(klikken) komt u ook meer te weten! Hierin staat nog even kort uitgelegd wat MSI is en 
kan en wat u er mee kunt doen. 
 

Wanneer u uw kind ziek wilt melden of wanneer u een verlof wilt aanvragen (i.v.m. be-
zoek huisarts, tandarts e.d.), vragen we u dat via de hiervoor bedoelde ‘verlofformulie-
ren’ te verzorgen. Deze vindt u op onze website en kunt u als bijlage toevoegen aan een 
MSI bericht.  
MSI beschikt verder over een speciale groepspagina voor iedere groep. Hierop vindt u 
bijvoorbeeld foto’s welke in de groep van uw kind zijn gemaakt. Ook losse brieven, spe-
ciaal voor u, vindt u hier terug. 
MSI is tevens geschikt voor gebruik op uw Smart- of Iphone (download de speciale app). 
Verder is het ook mogelijk de MSI agenda te koppelen aan uw persoonlijke agenda. U 
bent zo altijd op de hoogte van wat er speelt op school.  
Tenslotte vragen we u om zelf uw naw gegevens en die van uw kinderen op deze om-
geving aan te passen dan wel aan te vullen. Tevens bepaalt u zelf welke info andere 
ouders van u en uw kind(-eren) mogen zien. U kunt zelf een groepslijst printen. Hierop 
wordt alleen getoond wat men met u wil delen 
 

N.B.: Naast ons Ouderportaal en de website hebben we ook nog een Facebookpagina 

(KLIK HIER) en kunt u ons volgen via Twitter (KLIK HIER). We doen er alles aan 

u zo goed mogelijk (en snel) te informeren! 
 

RAPPORTMAPPEN INLEVEREN 
 

Aan het eind van het afgelopen schooljaar hebben alle kinderen hun rapportmap mee 
naar huis gekregen. Het is nog niet iedereen gelukt deze map vóór de zomervakantie 
mee terug naar school te nemen. Mocht dat voor uw kind(-eren) gelden, wilt u hen dan 
komende week het rapportmapje mee naar school geven? 
Dank u wel. 
 

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. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-37-handl-msi-ouders-verzorgers-2016.pdf
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


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. 
 

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. 
 

SCHOOLKALENDER 2016-2017  
 

In verband met ons 90 jarig bestaan wordt er op dit moment hard gewerkt om de jaar-
kalender met daarop de belangrijkste ‘agendapunten’ voor dit schooljaar in gereedheid 
te brengen. We weten en begrijpen dat u deze info liever nog vandaag dan morgen wilt 
ontvangen van ons. We doen dan ook onze uiterste best deze in gereedheid te brengen. 
Zodra we de concept versie af hebben, plaatsen we die voor u op onze website. De 
‘hardcopy’ zal dan spoedig daarna bij u thuis worden afgeleverd door uw oudste kind op 
onze school. 

De vakantie- en roostervrijedagen voor dit schooljaar staan al wel online. KLIK HIER! 
 

VEILIGE WEG NAAR SCHOOL 
 

De verkeerswerkgroep is zeer verheugd over de start van het nieuwe schooljaar. Ve-
len van u hebben de afgelopen 2 schoolweken de fiets gebruikt om een van de kin-
deren naar school te brengen. Het weer werkte daar uiteraard heel erg aan mee maar 
de werkgroep verwacht dat de meeste van u dit het hele schooljaar vol zullen gaan 
houden. Hulde dus voor u. 
 

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


Wel heeft de werkgroep een vriendelijk maar drin-
gende vraag aan alle fietsende vaders en moeders 
namelijk of u het ook veilig wilt maken/houden voor 
alle kinderen, ouders en andere verkeersdeelne-
mers wanneer u in de buurt van school komt.  
 

Stapt u a.u.b. af wanneer u voor de school bent. 
Kinderen die uit stappen bij de K&R-zone moeten 
dit ook veilig kunnen doen.  
 

Verder steken er heel veel kinderen over bij het ze-
brapad. Plaatst u uw fiets daarom tegen de school-
muur en laat de oversteek vrij. Ook op het trottoir 
gelieve voldoende ruimte over te laten voor de 
voetgangers. In de buurt van onze school wonen 
ook jong volwassenen met een beperkte visus die 
hier anders veel hinder van ondervinden.  

 

Tenslotte nog een oproep aan alle automobilisten die hun kind met de auto naar 
school brengen. Maakt u a.u.b. gebruik van de K&R zone op de wijze waarvoor deze 
is bedoeld. Nadat uw kind is uitgestapt vragen we u, i.v.m. de doorstroming, om deze 
zone z.s.m. weer te verlaten. Wanneer het onmogelijk is uw kind alleen naar het 
schoolplein te laten lopen, parkeert u uw auto dan elders in de straat of buurt (ouders 
met een kind in gr. 1 t/m 4 mogen ook aan de achterzijde van de school parkeren in de 
hiervoor bedoelde parkeervakken). 

Wanneer u allen hieraan mee werkt, wordt de weg van huis naar school en vice versa, 
voor alle kinderen een veilige weg. 
Dank u wel!  
 

HOERA EEN ZOON!  
 

Tijdens de zomervakantie is zowel juf Renée (gr. 3) als juffrouw Britt bevallen van een 
zoon, Juf Britt en haar man Jeroen hebben een gezonde zoon gekregen. Ze noemen 
hem Seb. Seb is geboren op 27 juli.  
Op 31 juli zijn ook juf Renée en haar man Kevin de trotse ouders geworden van een 
gezonde zoon. Zij noemen hem Sacha 
 

Via deze plaats Feliciteren wij hen Van Harte en wensen hen heel veel geluk! 
Van beide jongens hebben we inmiddels een foto die we graag met u willen delen. 

 

 

Seb; 29-juli-2016 Sacha; 31-juli-2016 
 



 

VERKENNING ANDERE SCHOOLTIJDEN  
 

Geachte ouders, verzorgers, 
 

Ik wil u kort informeren over de drukbezochte informatieavond over schooltijden van 
afgelopen dinsdag. 
Na mijn inleiding over de aanleiding en inhoud van de avond, werd een algemene pre-
sentatie gegeven over allerlei schooltijdenvariaties door Klaas Jurjens, gespecialiseerd 
in de verkenning van andere schooltijden. Hierbij werden de verschillende schooltijd-
modellen vanuit verschillende posities benaderd. 
 

Na de pauze werd in groepen van +/- 10 ouders gesproken over de kansen en zorgen 
van de verschillende opties. De leerkrachten hebben in een aparte ruimte overleg hier-
over gehad. 
 

Na een plenaire terugkoppelingen en suggesties die vanuit ouders naar voren werden 
gebracht heeft mevrouw Mascha Damen-van Mook (voorzitter MR)) de aanwezigen 
geïnformeerd over de rol van de medezeggenschapsraad ten aanzien van ‘andere 
schooltijden’. 

 

- U krijgt nog een integraal overzicht van de sheets; 
- Er komt een stappenplan met tijdpad; 
- We nemen ruimte voor overleg, u wordt dit schooljaar ruimschoots op tijd ge-

informeerd; 
- Er volgt een ouderraadpleging, met vooraf vastgestelde criteria; 
- Het voorgenomen besluit zal door de directeur voorgelegd worden aan de 

medezeggenschapsraad. 
 

Met dank aan alle ouders, teamleden, medezeggenschapsraad en Klaas Jurjens,  
Gerard de Ronde,  
directeur 

______________________________________________________________ 
 

 
 

GELUKSJAAR  
 

Lieve ouders, 
Hebben jullie ze al gezien, die teksten op onze ramen? Allemaal inspirerende spreuken 
die te maken hebben met geluk. En dit jaar gaan wij nog veel meer geluk verspreiden. 
De Schalm bestaat 90 jaar en dit jubileumjaar staat helemaal in het teken van geluk. 
Geluk is iets wat heel belangrijk is in het leven. Maar wat is geluk eigenlijk, wanneer ben 
je gelukkig en hoe kun je geluk verspreiden? Dat zij onderwerpen die in alle klassen aan 
bod komen dit jaar.  
  

Inmiddels is er al een heus Geluk-comité opgericht met leer-
krachten en ouders. Tijdens de eerste bijeenkomsten liep 
het comité al over van de mooie ideeën die bij het thema 
passen. En er is ook veel ruimte voor initiatieven vanuit de 
kinderen.  
De Schalm gaat echt een school van geluk worden. 
  

 



SCHOOLATLETIEKWEDSTRIJD  
 

Op woensdag 28 september 2016 vindt de schoolatletiekwedstrijd plaats. Kinderen uit 
de groepen 3 t/m 8 kunnen hieraan gratis deelnemen. Op deze dag zullen ze op de 
accommodatie van sportclub Prins Hendrik kennismaken met atletiek. De deelnemers 
zullen onder andere gaan sprinten, hordelopen, werpen en stoten. 
 

Ieder kind ontvangt na afloop een leuke herinnering aan deze wedstrijd en er wordt een 
klassement opgemaakt voor de school. Het beste team mag zich voor een jaar ‘Vughtse 
Schoolatletiek kampioen’ noemen en krijgt hiervoor de ‘Vughtse Schoolatletiek Wissel-
trofee’, een wisselbeker die een jaar lang op school mag blijven.   
 

De sportdag begint om 14.00 uur en is rond 17.00 uur afgelopen. 
Afgelopen woensdag heeft u via MSI een uitnodiging hierover ontvangen met daarbij de 
mogelijkheid tot inschrijven. Wanneer u een groepje wilt begeleiden kunt u dat ook ken-
baar maken bij de inschrijving.  
Inschrijven kan nog tot woensdag 21 september. 

KLIK HIER voor meer info 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR INFORMATIE  
 

Ook de MR is dit schooljaar al weer één keer bijeen gekomen. Op de website van de 
school kunt u meer info vinden over wie wij zij en waar wij ons zoal mee bezighouden. 
Zodra de notulen van ons overleg gereed zijn, worden die hier gepubliceerd.  
Voorafgaand aan ieder overleg van de MR is er steeds de mogelijkheid om vrij in te 
lopen en in gesprek te gaan met de leden van de MR. 
Heeft u interesse? Ons volgend overleg is dinsdagavond 3 okt. a.s. Vanaf 19.45 u. bent 
u welkom. 
 

Marlous van der Miessen 
secretaris 

______________________________________________________________ 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-schoolatletiekwedstrijd-ph-20160928.pdf


 
 

WELKOM  
 

Hierbij heten wij alle ‘nieuwe’ 4-jarigen welkom die dit schooljaar zijn gestart in de groe-
pen 1-2. Verder verwelkomen wij ook van harte alle kinderen die, als gevolg van o.a. 
verhuizing, vanaf dit schooljaar onze school bezoeken: 
 

Tijs  gr. 1/2A Charlize  gr. 1/2E 
Bauke gr. 1/2A Bram gr. 1/2E 
Cato gr. 1/2A Beer gr. 1/2E 
Mila gr. 1/2B Loulou gr. 1/2E 
Lise gr. 1/2B Rijk gr. 1/2E 
Juultje gr. 1/2B Thijmen gr. 1/2E 
Maarten gr. 1/2B Tijme gr. 1/2E 
Sophie gr. 1/2C Thijmen gr. 4 
Marie gr. 1/2C Willem gr. 5 
Tijs gr. 1/2C Lex  gr. 6A 
Daan gr. 1/2C Lena gr. 7 
Lola gr. 1/2D Merel gr. 8 
Alex gr. 1/2D  
August gr. 1/2D  

 

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

INFORMATIEAVOND H. VORMSEL  
 

Op donderdagavond 22 sept. wordt in de H. Hartparochie een informatieavond belegd 
voor de kinderen van groep 8 en hun ouders/verzorgers die dit schooljaar (za. 3 juni 2017 

om 17.00 u.) het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend willen krijgen. 
De avond begint om 20.00 u. en zal plaatsvinden in het zaaltje achter de kerk. 

Voor meer info ‘KLIK HIER’ 
 

EVEN VOORSTELLEN  
 

Hallo, mijn naam is Bo  
Sommige van jullie kennen mij misschien al, want ik heb in het 
schooljaar 2014-2015 stage gelopen op De Schalm als peda-
gogiek student. In het schooljaar 2015-2016 heb ik een aantal 
leerlingen individueel begeleid op gebied van sociaal emotio-
nele ontwikkeling, werkhouding en gedrag.  

 

Wat nieuw is… Dit schooljaar ben ik mijn eigen praktijk ge-

start: KiCoBo. Dit staat voor kindercoach Bo.  
 

 

Wat doe ik? Samen met het kind werken aan zijn/haar kwaliteiten. Onmisbaar zijn daar-

bij de belangrijkste opvoeders van het kind: de ouders en leerkrachten. Afstemming is 
daarin super belangrijk. Pas wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, kunnen 
ze zich optimaal ontwikkelen. Het opbouwen van een vertrouwensband is voorwaarde-
lijk. Als uw kind zich veilig en vertrouwt voelt, dan pas kunnen we werken aan een posi-
tief zelfbeeld/zelfvertrouwen. Het kind geeft zelf aan wat hij/zij graag anders wil en dat 
vertalen we samen naar een doel.  
 

Wat zijn de voordelen? Ik ken de kinderen, ik ken de leerkrachten.  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-37-uitn-infoavond-h-vormsel.pdf


 

Wat doe ik verder… dit schooljaar begeleidt ik een aantal leerlingen op De Schalm dat 

wordt gefinancierd vanuit het arrangement. Deze begeleiding geeft ik dus als kinder-
coach. Daarnaast sta ik op maandagochtend voor de klas als ondersteuning in de groe-
pen 4 en 4a. 
Vanuit school is het niet altijd mogelijk om kinderen te begeleiden vanuit een arrange-
ment. Omdat ik het belangrijk vind kinderen te begeleiden in een veilige situatie zoals 
de school of thuis, kan ik uw kind ook thuis begeleiden. 
 

Hoe kunt u mij bereiken? Ik help graag nog meer kinderen hun doelen te bereiken! 

Om uw kind aan te melden of voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via: 
T: (06) 16 02 08 25 
E: KiCoBo.kindercoaching@gmail.com 
 

ACTIE JANTJE BETON 2016 VAN START 
 

 

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 14 tot en met woensdag 28 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.  

______________________________________________________________ 
 

  

mailto:KiCoBo.kindercoaching@gmail.com
http://www.jantjebeton.nl/loterij
http://www.jantjebeton.nl/loterij


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

    datum  gr. 
15-09 Charlotte  5  19-09 Friso  5A 
15-09 Marieke  5  19-09 Floris  6 
15-09 Wout  7  20-09 Hein  7 
15-09 Ferran  7A  21-09 Bauke  1/2A 
16-09 Danique  3  21-09 Charlie  5A 
17-09 Robin  5A  23-09 Noud  3A 
18-09 Eva  7  23-09 Oden  7 
19-09 Beau  3A     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
16-09 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
19-09 juf Nicole  1/2C  juf Jolanda  
20-09 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
23-09 juf Jolanda  1/2C  juf Nicole  
     

 ^ i.v.m. nascholing (HELE dag)     

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

SCHAAKCLUB “DE VUGHTSE TOREN” VAN START MET SCHAAKLES 
 

De Jeugdafdeling van schaakvereniging De Vughtse Toren gaat weer van start. Na het 
eerste succesvolle seizoen 2015-2016, waarin de 25 jeugdleden in totaal 52 schaakdi-
ploma’s behaalden en in de clubcompetitie veel spannende schaakpartijen speelden, 

beginnen we in september 2016 aan ons tweede 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! 
 

DE BEEKVLIET EXPERIENCE 
 

Kinderen uit groep 8 die een kijkje willen nemen op het VWO en in het bijzonder Gym-
nasium Beekvliet, kunnen sfeer komen proeven tijdens de ‘experience woensdagen’. 
Op 3 woensdagmiddagen (05 okt., 02 nov. en 07 dec.) kun je kennismaken met vakken 
als wiskunde, Grieks en Latijn. 
 

Voor meer info KLIK HIER (of ga naar de website van Gymnasium Beekvliet en geef je daar op!) 

 

Tevens melden we u dat er op dinsdagavond 22 november, vanaf 19.30 u., een KEN-

NISMAKINGSAVOND georganiseerd wordt op gymnasium Beekvliet. In verband met 
het reserveren/inrichten/klaarzetten van de ruimte voor deze avond wordt u gevraagd 
zich aan te melden via de website: www.gymnasiumbeekvliet.nl.  
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-start-jeugdschaakclub.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-start-jeugdschaakclub.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-keukenbazen-sep-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-37-beekvliet-experience.pdf
http://www.gymnasiumbeekvliet.nl/


MOVE ORGANISEERT OLYMPIC XPERIENCE  

 

Op zaterdag 17 september organiseren wij 
(MOVE Vught) het sportevenement “Olym-
pic & Paralympic Xperience”. Tijdens dit 
evenement kun je deelnemen aan te gekke 
clinics die worden georganiseerd door ver-
schillende verengingen. De activiteiten zijn 
voor everyBODY. Dat betekent dat ze voor 
iedereen zijn, jong en oud, mensen zonder 
en mét beperking. Het evenement vindt 
plaats rondom het sportpark (atletiekbaan) 

van Prins Hendrik. KLIK HIER voor info 

 

  
 

 
 

WEEK VAN DE OPVOEDING 
 

In de week van 3 t/m 9 oktober is het weer “De Week van de Opvoeding”. Het CJG heeft 

voor die week een mooi PROGRAMMA samengesteld waar iedereen gratis gebruik 

van kan maken! 
 

KINDERUNIVERSITEIT 
 

Tilburg University organiseert ook dit schooljaar weer de succesvolle Kinderuniversiteit. 
Op de informatiebrief staat wat er gepland is en voor wie het is bedoeld. 

Voor meer informatie en/of de ‘link’ om aan te melden KLIK HIER. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-37-xperience-en-nationale-sportweek-move.pdf
http://us7.campaign-archive1.com/?u=c80187881c08b13eba1934f1e&id=4140116789&e=18257fab7e
http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-37-kinderuniversiteit.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20142015 BIJLAGEN/wk 37 Poster zelfvertrouwen en sova.pdf


 

NIEUW SEIZOEN JWR GAAT VAN START 
 

Stichting Jeugdwerk Rozenoord is klaar voor een nieuw seizoen vol activiteiten voor met 

name de Vughtse jeugd. Kijk wat er voor jou te doen is en loop gewoon 

eens binnen bij Elzenburg aan de Brabantlaan 1 in Vught! 

LEES MEER wat je dit seizoen zoal bij JWR kunt verwachten! 
 

AANBOD DIVERSE UITGEVERIJEN 
 

Aan het begin van ieder schooljaar worden op school grote hoeveelheden folders, flyers 
e.d. afgegeven. Tijdens de Algemene kennismakingsavond van a.s. woensdag zal er 
een tafel worden ingericht als informatiestand. Hierop zullen we alle folders die zijn 

binnengekomen voor u neerleggen zodat u zelf een keus kunt maken welke folders u 
mee wilt nemen.  
 

  

hhttp://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-jwr-start-seizoen-2016-2017.pdf


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 16  

 
 

 


