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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 14 sept. 16.00-17.30: TEAM-vergadering  

20.00: startbijeenkomst H. Vormsel (zaaltje achter H. Hart kerk) 

Vrijdag 15 sept.  

Maandag 18 sept. 08.45-….  : logopedische screening gr 1-2 (zie info in weekbull 02-36) 
16.00-17.30: BOVO - overleg 
16.00-16.30: EXTRA TEAM-vergadering  
20.00: MR – vergadering 

Dinsdag 19 sept. PRINSJESDAG 

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

Woensdag 20 sept. Herfstwandeling gr 4A (‘bomenroute’ Reeburgpark) 

08.30 – 12.00: bezoek Brabant Water gr 7(te Rosmalen) 
13.00 – 14.00: overleg onderzoeksteam REKENEN 
19.30 u.: kennismakingsavond groepen 1-2A t/m 8A 

Donderdag 21 sept.  

Vrijdag 22 sept. roostervrij gr. 1 t/m 2 
 

i.v.m. studiedag LKR gr 3 t/m 8 

ROOSTERVRIJE DAG voor ALLE overige GROEPEN 

 

 
 

VEILIG NAAR SCHOOL 
 

Nu de herfst vroeger haar intrede gedaan lijkt te hebben, komt het ook steeds vaker 
voor dat kinderen met de auto naar school gebracht worden. Wanneer een ieder zich 
aan de geldende regels en afspraken houdt, is er niks aan de hand. Afgelopen week 
merkten we echter dat automobilisten, ook ouders/verzorgers van onze school, de 30-
km-zone die voor onze school geldt, met een korreltje zout nemen en hier vaak te hard 

rijden. Ook worden auto’s (en fietsen) geparkeerd op plaatsen waar dit naast hinder voor 
het verkeer ook tot overlast van onze buurtbewoners leidt.  
 

We doen daarom op deze plek een beroep op u en vragen u of u zowel als voetganger, 
fietser maar ook als automobilist uiterst voorzichtig wilt zijn.  
 

DENK AAN UW EN ONZE KINDEREN! 
 

En houdt u de voetgangersoversteekplaats a.u.b. vrij! Plaatst u uw fiets even elders 
wanneer u met uw kind meeloopt naar het plein! 
 

HANDHAVING KISS & RIDE ZONE 
 

Naast het vorige bericht over te hard rijden zijn we afgelopen week door medewerkers 
van het bureau ‘handhaving’ geïnformeerd over het feit dat zij hebben gesignaleerd dat 

http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_37_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de K & R zone (parkeren i.p.v. doorrijden) aan 
de voorzijde van onze school. Werden overtreders tot voor kort slechts gewaarschuwd 
vanaf heden zijn zij, voor de veiligheid van ons allen, genoodzaakt hier handelend tegen 
op te treden. Het gevolg een parkeerboete van ± € 100,= p.p. 
 

Leerkrachten, die voor schooltijd surveilleren, spreken regelmatig ouders aan op het feit 
dat het niet de bedoeling is op de K & R-zone de auto te verlaten. Helaas ervaren zij dat 
er in een aantal gevallen geen gehoor gegeven wordt aan deze oproep. We hopen dat 
de waarschuwing, deze week afgegeven door de BOA’s, meer effect sorteert. 
 

BRAND- / ONTRUIMINGSOEFENING 
 

Afgelopen dinsdag hebben we de eerste ‘ontruimingsoefening’ van dit jaar gehouden. 
We kunnen u melden dat deze oefening naar volle tevredenheid van de BHV-ers van 
onze school is verlopen. Binnen ± 2½ min. stonden alle kinderen, leerkrachten en ove-
rige medewerkers van onze school op het plein op de afgesproken verzamelplaats. 
Complimenten aan de leerkrachten maar vooral aan de kinderen die zo snel vanuit hun 
nieuwe groep op de afgesproken plaats stonden.  
Zodra we een volgende oefening hebben gehad, informeren we u opnieuw. 
 

REMINDER …. ABSENTIEMODULE IN MSI …. REMINDER 
 

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 
 

  

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


REMINDER …. ONDERWIJSSTAKING 5 OKT. …. REMINDER 
 

 

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.  

______________________________________________________________ 
 

 
 

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 

Ook de Oudervereniging is het nieuwe schooljaar van start gegaan.. Het eerste overleg 
is inmiddels geweest en de plannen voor dit schooljaar zijn besproken. We maken er 
weer een fijn schooljaar van met leuke activiteiten voor alle kinderen. 
 

Wilt u meer weten over wat wij doen en wat er dit schooljaar allemaal (weer) op stapel 
staat waar wij als Ouderverenging mee bezig zijn? 
Noteert u dan in uw agenda: maandagavond 09 oktober ALGEMENE LEDENVER-
GADERING van de Oudervereniging. 

Een uitnodiging om deze avond bij te wonen, volgt z.s.m. via MSI 

______________________________________________________________ 
 

  

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


 
 

INFORMATIE WOLDHUIS 2018-2019 
 

De ouders/verzorgers van de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten, krijgen 
binnenkort, via MSI, een uitnodiging voor het bijwonen van de informatieavond over Het 
Woldhuis 2018 op dinsdagavond 26 sept. a.s. (aanv. 19.30 u.). Wanneer u hierbij aan-

wezig wilt zijn kunt u dit kenbaar maken door tot en met vrijdag 22 sept. te reageren op 
het MSI bericht.  
De leerkrachten gr. 7-8  

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Daphne en ik ben 18 jaar oud. 
Momenteel volg ik de opleiding onderwijsassistent op het 
Koning Willem 1 College. 
Ik zit in het derde leerjaar, tevens mijn afstudeerjaar. Dit 
schooljaar zal ik stage lopen op de donderdag 
en vrijdag in groep 5a. Ik heb ontzettend veel zin in de aan-
komende tijd! 
 

Groeten, Daphne 

 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Lisa. Ik ben 19 jaar oud en ik woon samen 
met mijn ouders, broertje en zus in Rosmalen. Vorig 
jaar september ben ik begonnen aan de opleiding tot 
lerares basisonderwijs. Deze studie volg ik in Eindho-
ven.  
 

Het komende halfjaar loop ik stage in groep 3a bij juf 
Renée en juf Monique. Op de maandagen en dinsda-
gen ben ik op basisschool De Schalm te vinden. Ik ben 
ervan overtuigd dat het een top halfjaar wordt! 

 
 

 

Hallo Allemaal 
Mijn naam is Romy en ik ben een eerstejaars stagiaire 
op deze school. Ik ben 17 jaar oud en kom uit ’s-Her-
togenbosch. In Eindhoven volg ik de opleiding PABO 
voltijd op de Fontys. Dit eerste half jaar heb ik groep 
8a van juffrouw Frida als stageklas. Het tweede half 
jaar zal ik in de onderbouw stage gaan lopen.  
Ik hou er ontzettend veel van om te zingen en om af 
en toe een keer zwemmen, vind ik ook heel erg leuk. 
Natuurlijk ben ik nog een jong ding en zal ik nog veel 
gaan leren in dit stagejaar op De Schalm, ik heb er on-
wijs veel zin in! Ik ben er elke dinsdag, mocht je vragen 
hebben of gewoon een praatje willen maken, kun je 
altijd even langskomen.  
Groetjes, 
Romy 



Hallo, 
 

Mijn naam is Jesse, 19 jaar oud en woonachtig in Best. Ik 
ben eerstejaars student aan de Pabo Fontys Eindhoven en 
loop het komende halfjaar stage in groep 1/2E bij juf Sophie. 
In mijn vrije tijd voetbal ik graag, geef ik training of ga ik wat 
doen met vrienden. Ik heb mijn eerste stagedag als heel 
leuk ervaren en hoop samen met de kinderen van 1/2E en 
juf Sophie deze lijn door te kunnen trekken, ik heb er in ieder 
geval heel veel zin in om mijn eigen lessen te mogen geven! 
 

Groetjes,  
Jesse 

 
 

 

Hallo, 
Ik ben Femke en ik loop stage in groep 4A. Ik ben 19 jaar oud 
en ik ben tweedejaars student op de PABO van Fontys Eind-
hoven. Juf worden wilde ik al sinds dat ik een klein meisje ben 
dus ik ben hartstikke blij dat ik deze kans nu ook écht krijg. 
Vorig jaar heb ik mijn propedeuse goed doorlopen en ik heb 
ook weer erg veel zin in dit jaar! 

 

ASSISTENTIE IN DE SCHALMBIEB 
 

Beste ouders, verzorgers, 
Onze vrijwilligster in de bibliotheek stelt zich graag aan u voor.  

 

 

Mijn naam is Tatiana, ik ben een moeder van middel-
bare leeftijd. Ik vind het erg leuk om met kinderen te 
werken. 
 

Ik ben geboren in Wit Rusland ik ben getrouwd met een 
Nederlandse man en ik woon nu twee jaar in Vught. 
 

Ik heb mijn Staatsexamen Nederlands bijna gehaald, 
maar ik wil zo veel mogelijk sneller Nederlands leren 
spreken, en dus denk ik dat het werk op een school en 
een praatje met de kinderen me daarbij gaat helpen. Ik 
help de bibliothecaris van De Schalm juf Patricia en de 
kinderen en zij helpen mij.  
Ik ben dankbaar voor alles. 
 

Met vriendelijke groet, 
Tatiana 

______________________________________________________________ 
 

  



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
15-09 Charlotte  6 
15-09 Marieke  6 
15-09 Wout  8 
15-09 Ferran  8A 
16-09 Danique  4 
17-09 Juultje  1/2B 
17-09 Pepijn  4A 
17-09 Robin  6A 
18-09 Eva  8 
19-09 Beau  4A 
19-09 Friso  6A 
19-09 Floris  7 
20-09 Hein  8 
21-09 Bauke  1/2A 
21-09 Charlie  6A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
15-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  
 juf Marlous  5A  meester Geert  
19-09 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
21-09 juf Renée  3A  vervangerspool regelt dit 
22-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

KINDEROPVANG ONDER DE PANNEN ‘VAN START’ 
 

 
 

Geachte ouders, verzorgers, 
 

Nu de zomervakantie al weer enkele weken voorbij is en de scholen weer begonnen 
zijn, zijn ook wij weer gestart met een nieuw thema en bijbehorende workshops. 
 

Wilt u meer weten? Ga naar onze website  

Voor de workshops KLIK HIER! 

Ook kunt u ons volgen op FB (KLIK HIER) 
 

HERHAALD BERICHT!!!... 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://www.kinderopvangonderdepannen.net/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-37-programma-bso-kinderopvang-onder-de-pannen.pdf
https://www.facebook.com/KinderopvangOnderDePannen
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-36-ons-kind.pdf
http://www.kinderopvangonderdepannen.net/


JEUGDCLINIC BASKETBALL 
 

 
 

http://octopus50.nl/inschrijven/inschrijven/

