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AGENDA: 
Donderdag 22 sept. 20.00: info avond 1e H. Vormsel  

Vrijdag 23 sept. spelletjesmiddag gr. 1/2 

Maandag 26 sept. 15.45 - 17.00: Maandaggesprekken 

Dinsdag 27 sept. 20.15: informatieavond H. Communie (zaaltje H. Hart kerk) 

Woensdag 28 sept.  

Donderdag 29 sept. maandoverzicht 2 komt uit 
16.00 - 17.15: overleg werkgr. ‘TAAL’ 

Vrijdag 30 sept. roostervrij gr. 1 t/m 4 
12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

 

 
 

AFSCHEID OP HET PLEIN  
 

Het is 's morgens erg druk in de gang van de groepen 1-2 bij het afscheid nemen. Vooral 
de jongste kinderen en de kinderen die pas gestart zijn hebben hier last van. 
Wij willen daarom de ouders van kinderen die al langer op school zitten verzoeken om 
bij de schooldeur afscheid te nemen. 

Alvast dank voor uw begrip! 
 

N.B.: onze oudste kinderen vinden zelf ook dat ze 'oud genoeg' zijn om zelf naar binnen 
te komen! "Dat kunnen we écht wel hoor juf!" 

 

OPLEIDINGSSCHOOL 
 

Sinds enkele jaren neemt De Schalm deel aan het Partnerschap Opleiden in de School. 
Binnen dit Partnerschap bundelen het werkveld en de (PABO)opleiding hun kennis en 
krachten om leerkrachten op te leiden en te professionaliseren binnen de schoolcontext. 
Vanuit Fontys PABO Eindhoven zijn vele studenten actief op onze school. Tevens bie-
den we stageplaatsen aan voor de opleiding Pedagogiek. Van de studenten die dit 
schooljaar zijn gestart, stelt een aantal zich in dit weekbulletin graag aan u voor (zie overige 

berichten) 
 

VEILIG NAAR SCHOOL 
 

Afgelopen week lieten we u op deze plek weten dat de weg van huis naar school en vice 
versa een veilige weg moet zijn en blijven. Wanneer een ieder zich aan de geldende 
afspraken en regels houdt, is er niks aan de hand. Vanmorgen echter werden we toch 
weer opgeschrikt door een voorval vlak bij school. Gelukkig geen ongelukken maar het 
was wel even schrikken. 
 

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

DENK AAN UW EN ONZE KINDEREN! 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-38-2016.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_38_-_2016


 

En houdt u de voetgangersoversteekplaats a.u.b. vrij en zet u uw fiets even elders wan-
neer u met uw kind meeloopt naar het plein! 
 

HANDHAVING KISS & RIDE ZONE 
 

Afgelopen week is een aantal van onze ouders onaangenaam verrast op een proces-
verbaal. De medewerkers van het bureau ‘handhaving’ signaleerden oneigenlijk gebruik 
van de K & R zone (parkeren i.p.v. doorrijden) waardoor ze zich, na al diverse keren 
een waarschuwing te hebben uitgedeeld, genoodzaakt zagen hier handelend tegen op 
te treden. Het gevolg een parkeerboete van ± € 100,= p.p. 

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

BRANDOEFENING 
 

Vandaag, donderdag 22 sept., hebben we de eerste ‘ontruimingsoefening’ van dit jaar 
gehouden. Deze keer was het echter meer dan een ontruimingsoefening omdat één van 
de in-/uitgangen geblokkeerd werd als gevolg van ‘rook’ welke door onze BHV-ers zelf 
was veroorzaakt. Hiermee werd de ontruimingsoefening een echte brandoefening en 

kreeg e.e.a. een hoger realiteitsgehalte. Dat dit écht even anders dan anders was merk-
ten we niet alleen aan de reacties (“is er echt brand juf?”) maar werd ook zichtbaar in 

de snelheid van ontruimen. Dit duurde namelijk langer dan gehoopt o.a. veroorzaakt 
doordat er nu via één uitgang meer groepen dan anders naar buiten moesten lopen. 
Buiten op het plein ging alles weer prima maar de snelheid van ontruimen moet beter. 
Hier kan dus nog winst worden behaald. We gaan dit dus zeker nog een keer oefenen 
zodat we allemaal goed voorbereid zijn. Zodra we een volgende oefening hebben gehad 
informeren we u opnieuw. 
 

JAARKALENDER 2016 - 2017 ONLINE 
 

We hebben onze jaarkalender in gereedheid gebracht en op onze website geplaatst 

KLIK HIER!. We gaan deze data ook nog voor u in MSI zetten zodat u deze altijd op 

uw mobiel bij u heeft. Download dus de speciale MSI app en installeer deze op uw 
telefoon. 
Nog géén inlog op MSI? Geef uw naam, de naam van uw kind(-eren) en uw mailadres 
a.u.b. even door aan onze administratie en u ontvangt z.s.m. een inlog op MSI van ons. 
U bent dan altijd op de hoogte van al het nieuws uit de groep(-en) van uw kind(-eren). 
 

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 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/kalender-2016-2017.pdf
http://www.deschalmvught.nl/ouders/verlof


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!). 
 

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. 

 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

EVEN VOORSTELLEN ….. 
 

Beste ouders,  
 

Graag wil ik me even voorstellen: mijn naam is Nina. Ik ben eerstejaars student aan de 
Fontys PABO in Eindhoven. Ik ben 17 jaar en kom uit Vught. Het komende half jaar mag 
ik iedere dinsdag in groep 5 stage komen lopen. Ik heb er heel veel zin in, om tot februari 
gezellig met jullie kinderen in de klas mee te draaien en hoop hier veel te mogen leren. 
Het lijkt me leuk om snel kennis met jullie te mogen maken op de dinsdagen.  
Groetjes,  
Juf Nina  

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

Hallo Allemaal, 
 

Mijn naam is Inez en ik ben 22 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend, puppy en kat 
in Udenhout. Ik ben een vierdejaars student aan de Fontys PABO in Eindhoven. Ik mag 
dit schooljaar stage gaan lopen in groep 3 bij juffrouw Babette en juffrouw Reinie. 
Ik heb een fijne start gemaakt en heb heel veel zin om met de groep aan de slag te 
gaan. Ik hoop er samen een leerzaam en ook gezellig jaar van te maken. Naast het les 
geven aan kinderen vind ik het heel erg leuk om in mijn vrije tijd gezellige dingen met 
vrienden en familie te doen, zoals lekker uit eten of naar de film. Ook vind ik het heerlijk 
om op vakantie te gaan en te wandelen met de hond. 
Mocht je nog vragen hebben, loop dan gerust een keertje binnen. 
Juf Inez 

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

Hoi, ik zal me even voorstellen, mijn naam is Roos. Ik studeer aan de Fontys PABO in 
Eindhoven, waar ik nu aan mijn derde jaar ben begonnen.  Ik heb het geluk dat ik het 
eerste half jaar (t/m januari 2017) stage mag lopen bij de kleuters in groep 1/2B. Ik hoop 
er samen met jullie een mooie en leerzame tijd van te maken op basisschool De Schalm. 

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

Hoi, mijn naam is Leon, 30 jaar, en komend halfjaar kom ik elke dinsdag stage lopen in 
groep 1-2E bij juffrouw Sophie. Na in het bedrijfsleven gewerkt te hebben als marketing 



en sales manager, heb ik besloten me om te laten scholen tot groepsleerkracht. Kinder-
VakantieWerk is mijn grootste hobby, dus om met kinderen te werken als beroep is voor 
mij van mijn hobby mijn werk maken. Ik heb er enorm veel zin in! 

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

Hallo,   
 

Ik ben Bo, ik ben 18 jaar en woonachtig in ’s-Hertogenbosch.  
Ik ga naar de Pabo in Eindhoven. Ik zit daar in mijn 1e jaar en loop dit jaar stage in gr. 
1/2 D.  
Ik vind het leuk om te zingen en maak graag foto’s. Lezen doe ik ook heel graag en dan 
vooral Engelse boeken.  
We hebben thuis een beestenbende: 3 honden, 2 katten en 2 cavia’s  (heel gezellig!)  
Mijn motto is lief zijn en respect hebben voor elkaar.  

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

Mijn naam is Julien (24 jaar) en ben 1e jaars student Pedagogiek aan de Fontys in 
Eindhoven. Verder kom ik uit Vught en ben op latere leeftijd verhuisd naar Den Bosch 
om daar op kamers te gaan wonen.  
 
Naast dat ik student ben hockey ik ook nog in Heren 1 van Hockeyclub Den Bosch, maar 
ben begonnen bij Hockeyvereniging M.O.P. Daar heb ik tot mijn 15e met veel plezier 
gehockeyd, maar uiteindelijk toch een stapje hogerop gegaan en nu al acht jaar 'werk-
zaam' in Heren 1 van Den Bosch.  
 

Nu ga ik stage lopen op mijn oude basisschool in groep 1/2A en dat vind ik natuurlijk 
heel erg leuk. Ik heb er onwijs veel zin in en we gaan er een leuk jaar van maken! 
Groetjes, 
Julien 

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

Mijn naam is Lara en ik loop tot februari stage in groep 8a. Ik ben 27 jaar oud en ben 
derdejaars deeltijd student aan de pabo in Eindhoven. Ik kom uit Den Bosch en ik ben 
gek op geschiedenis, lezen (over geschiedenis), muziek en films (ja, ook vaak over ge-
schiedenis). 

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

Beste ouders/verzorgers,  
 

Mijn naam is Gidie, ik ben 19 jaar oud. Ik kom dit hele jaar op donderdagen stage lopen 
in groep 1-2C. Ik volg momenteel de opleiding Pedagogiek op het Fontys in Eindho-
ven. Hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent gevolgd, deze heb ik behaald. Ik 
heb besloten om verder te studeren omdat ik me meer wil verdiepen in achtergronden 
van kinderen. Ik hoop dat ik hier een hele leuk tijd ga hebben. Ik heb er veel zin in!   
 

INFORMATIEAVOND 1E H. COMMUNIE 
 

Op dinsdagavond 27 sept. wordt in de H. Hartparochie een informatieavond 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. Communie. Dit sacrament zal 
worden toegediend op donderdagmorgen 25 mei (Hemelvaartsdag) in de viering van 
10.00 u. of van 12.00 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 meer info ‘KLIK HIER’ 

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

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-38-uitn-info-avond-1e-h-communie.pdf
http://communievught.nl/inschrijving/
http://communievught.nl/inschrijving/


 

Heeft u uw kind de afgelopen week/weken al aangemeld via deze website? Dan 

hierbij nogmaals het verzoek uw aanmelding kenbaar te maken aan de parochie 

dan wel OPNIEUW te doen. De website waarop uw aanmelding binnen is ge-

komen, is gecrasht waardoor alle aanmeldingen van de afgelopen periode, t/m 12 
uur vandaag (vrijdag 23 spet.) verloren zijn geraakt. Namens de parochie excuses 
voor dit ongemak. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
23-09 Noud  3A 
23-09 Oden  7 
24-09 Dean  3 
25-09 Max  3 
26-09 Kiki  3A 
27-09 Lena  7 
28-09 Casper  1/2B 
28-09 Valentijn  4A 
28-09 Dominic  7A 
29-09 Lucas  6 
30-09 Pleun  5 
30-09 Joshua  6 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
23-09 juf Yvonne (ziek) 1/2D  juf Noortje  

 
Meester Mart  6 

 
juf Jackelien  (morgen) en  
juf Saskia (middag) 

27-09 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
     

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

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

DE HERFSTSPEELDAGEN KOMEN ER AAN! 
 

 

 

Inschrijven kan op 01 en 07 oktober 
 

De Herfstspeeldagen van 2016 staan weer voor de deur! Van 22 t/m 25 oktober zijn 
de basisschoolkinderen van 4 t/m 12 jaar vanuit Vught en omgeving weer van harte 
welkom. 
 

Tijdens de speeldagen wordt er geknutseld en buiten gespeeld! Het is verstandig om 
uw kind kleren aan te trekken die vies mogen worden en bij slecht weer regenkleding 
en/of een warme jas mee te geven. 
 

U kunt uw zoon of dochter inschrijven voor de speeldagen  

 op zaterdag 01 oktober van 12.00 tot 14.00 uur en, mits er nog plek is,  

 op woensdag 07 oktober van 19.00 tot 21.00 uur 
 

Beide data kunt u terecht in Elzenburg in Vught.  
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar kinderspeeldagen@gmail.com 

 
 

 
 

WEEK VAN DE OPVOEDING 
 

In de week van 3 t/m 9 oktober is het weer “De Week van de Opvoeding”. Thema dit 
jaar is ‘contact’. Het CJG heeft voor die week een mooi PROGRAMMA samengesteld waar 
iedereen gratis gebruik van kan maken! 
 

mailto:kinderspeeldagen@gmail.com
http://www.cjgdemeierij.nl/nieuws/nieuws-cjg-vught/week-van-de-opvoeding-3-9-oktober/menu-ID-421
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20142015 BIJLAGEN/wk 37 Poster zelfvertrouwen en sova.pdf


 
‘Klik’ op afbeelding 

5 okt. Lezing: Help, mijn kind is bang! 
Als ouder maak je je wel eens zorgen over de angsten van je kind (of 
puber), zeker als deze angsten de ontwikkeling van je kind belemme-
ren. 
Tijdens de interactieve lezing ‘Help mijn kind is bang” gaat orthope-
dagoge Suzanne van der Star  
in op een aantal voorkomende angsten bij kinderen en jongeren . 

 

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. 
 

HEIDY KERSTE: 
 

 
Praktijk voor kindercoaching 

 

In navolging van afgelopen jaar houdt Heidy Kerste, kindercoach, een 3-tal informatie-
avonden bij ons op school. Tijdens deze avonden informeert ze u over een aantal op-
voedkundige aspecten waar u als ouder/verzorger mogelijk tegenaan kunt lopen of wel-
licht zelfs al mee te maken heeft. 
 

http://www.schoolspot.nl/
http://www.cjgdemeierij.nl/activiteiten/agenda-en-cursussen-cjg-vught/5-okt-interactieve-lezing-help-mijn-kind-is-bang/menu-ID-423
http://glinsterkind.nl/


Op woensdag 5 oktober is de eerste info avond. Heidy zal dan ingaan op hoog-gevoe-
ligheid. Deze thema-avond is voor iedereen te bezoeken ongeacht of een kind zal 
deelnemen aan de Hsp-kids-training.  
 

De tweede thema-avond is op woensdagavond 9 november en staat in het teken van 
faalangst. De derde avond gaat over beelddenken en zal plaatsvinden op woensdag 25 
januari.  

Wilt u meer info over de inhoud van deze avonden of wilt u zich aanmelden KLIK 
HIER 

 

 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-38-themavonden-kindercoach.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-38-themavonden-kindercoach.pdf
http://www.jeugdwerkrozenoord.nl/herfstspeeldagen-2016.html

