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AGENDA: 
Donderdag 06 okt. 16.00-17.30: BB-overleg 

Vrijdag 07 okt.  

Maandag 10 okt. DAG vd DUURZAAMHEID  

Werkweek groepen 8 Woldhuis 
19.45: MR vergadering 
20.00-23.00: RvT overleg stg. Leijestroom 

Dinsdag 11 okt. Werkweek groepen 8 Woldhuis 

Woensdag 12 okt. Werkweek groepen 8 Woldhuis 
14.00-17.00: fietslichtcontrole LICHTBRIGADE op het Ver-
sterplein in Vught 

Donderdag 13 okt. Werkweek groepen 8 Woldhuis 
Deze week GÉËN weekbulletin 

16.00-17.30: OB-overleg 

Vrijdag 14 okt. Roostervrij gr. 1 t/m 2 

EINDE Kinderpostzegel Actie gr. 7 en 7A 
Werkweek groepen 8 Woldhuis 
Afsluiting Kinderboekenweek 2016 

Maandag 17 okt. Hoofdluiscontrole ALLÉÉN groepen 8 
15.45: Maandaggesprekken 

Dinsdag 18 okt. 20.00: ALGEMENE LEDENVERGADERING Ouderraad bs 
De Schalm 

Woensdag 19 okt. ‘JUFFENDAG’ lkr. gr 1/2 
13.00: studieMIDDAG team bs De Schalm 

19.30: Info avond gr. 7/7A: werkweek Woldhuis groepen 8 in 
2017!! 

Donderdag 20 okt. Maandoverzicht 3 komt uit 
16.00-17.30: TEAMvergadering 

Vrijdag 21 okt. Afscheid dhr. De Krom 

 

 
 

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 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


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! 
 

NOGMAALS HERINNERING … 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). 
 

DEZE WEEK INFO VOOR 2 WEKEN  
 

Volgende week verschijnt er géén weekbulletin. Bewaart u deze info dus goed! Het vol-
gende weekbulletin verschijnt in de week vóór de herfstvakantie.  
 

JUF STEPHANIE VERVROEGD MET ZWANGERSCHAPSVERLOF 
 

Juf Stephanie heeft afgelopen week te horen gekregen dat het voor haar en haar kindje 
meer dan wenselijk is nu reeds te stoppen met werken i.p.v. door te werken tot aan de 
herfstvakantie. U begrijpt dat dit erg onverwacht komt maar dat we er heel veel begrip 
voor hebben. We wensen haar en haar man dan ook een goede tijd toe.  
 

Uiteraard waren we al bezig met de invulling van haar verlof NA de herfstvakantie. Nu 
dit verlof plots naar voren is geschoven, worden ook wij hierdoor verrast en moeten we 
snel proberen te acteren zonder hierbij te overhaast stappen te zetten. 
 

Zoals het zich nu laat aan zien zal de groep tot aan de herfstvakantie opgevangen gaan 
worden door medewerkers vanuit de vervangingspool én onze collega uit groep 4 juf 
Nadia Mostafi. 
 

Afgelopen week hebben vanuit de vervangerspool juf Tanja en juf Marjo de vervanging 
ingevuld. Komende week zal juf Marjo op maandag aanwezig zijn en juf Nadia op dins-
dag en woensdag. Voor de donderdag en de vrijdag zal er iemand anders vanuit de 
vervangerspool worden ingezet. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/handl-msi-ouders-verzorgers-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/kalender-2016-2017.pdf


In de week vóór de herfstvakantie zal naar verwachting juf Marjo op maandag en dins-
dag in deze groep staan, juf Nadia op woensdag en donderdag en op vrijdag, naar ver-
wachting, dezelfde vervanger/-ster als komende vrijdag. 
 

In week voor de herfstvakantie hebben we, naar verwachting, de definitieve vervanging 
voor ná de herfstvakantie rond. We zullen die dan op deze plaats nog even vermelden. 
 

Het spreekt voor zich dat deze info inmiddels ook via een bericht aan de ouders uit deze 
groep, kenbaar is gemaakt. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

I.t.t. wat we u afgelopen week meldden is a.s. maandagavond, 10 okt., om 19.45 u. pas 
de 2e MR-vergadering van dit schooljaar. Indien u iets te melden of te vragen heeft, bent 
u van harte welkom. Het eerste half uur van ons overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter 
beschikking van ouders/verzorgers van onze school om hierbij aanwezig te zijn 

______________________________________________________________ 
 

 
 

UITNODIGING ALV OUDERVERENIGING BS. DE SCHALM 
 

Oudervereniging Schalm nodigt u uit voor  
Algemene  Ledenvergadering (ALV) 

 

 dinsdagavond 18 oktober 2016 van 20.00 uur tot 21.30 uur 
 

Ook voor de oudervereniging van de Schalm is het nieuwe schooljaar weer begonnen. 
Ook dit jaar ondersteunen we de school met diverse activiteiten. Tijdens deze openbare 
vergadering kijken we kort terug op de activiteiten van de oudervereniging in het school-
jaar 2015-2016 en kijken we vooruit naar dit schooljaar. Ook komen we deze avond 
graag in contact met ouders die komend schooljaar een bijdrage willen leveren met het 
organiseren van de diverse evenementen. 
 

Via MSI nodigen wij u ook nog even uit. Reageert u a.u.b. even op dat bericht zodat we 
een idee hebben hoeveel personen we die avond mogen verwelkomen? Dank u wel. 
 

Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad (oudervereniging@deschalmvught.nl) 
 

AANKONDIGING ZWEMTOERNOOI 
 

Op zaterdag 5 en zondag 6 november aanstaande wordt de 36e editie van het Vakga-
rage Vught Schoolzwemtoernooi gehouden. Uiteraard ook dit jaar weer georgani-

seerd door Zwemvereniging De Dommelbaarzen. Gaat het De Lichtstraat lukken om 
weer schoolzwemkampioen van Vught te worden, gaat De Piramide de wisselbeker te-
rughalen, of gaat dit keer DE SCHALM er met de wisselbeker vandoor? 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020142015%20BIJLAGEN/wk%2041%20uitn%20ALV%2020141014.pdf
mailto:oudervereniging@deschalmvught.nl


Binnenkort ontvang je van de sportcommissie nog meer info over dit toernooi via MSI. 
Je kunt je dan ook opgeven om mee te doen. Noteer nu vast in je agenda de datum 
waarop dit toernooi gehouden gaat worden. Het wordt vast weer erg gezellig! 
 

De sportcommissie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

INFORMATIE WOLDHUIS 2017-2018 
 

De ouders/verzorgers van de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten, krijgen 
via MSI een uitnodiging voor het bijwonen van de informatieavond over Het Woldhuis 
2017 op woensdagavond 19 okt. a.s. (aanv. 19.30 u.). Wanneer u hierbij aanwezig wilt 

zijn kunt u dit kenbaar maken door tot en met vrijdag 14 okt. te reageren op het bericht.  
De leerkrachten gr. 7-8  

 

HERINNERING … MOGELIJKHEID DEELNAME AOB-TEST GROEPEN 8 
 

Tijdens de kennismakingsavond in de groepen 8 heeft u van de groepsleerkracht te 
horen gekregen dat er de mogelijkheid bestaat om uw kind via school te laten testen 

door een externe instantie, het AOB (Adviesbureau voor Opleiding en Beroep). De in-
formatie brief over dit AOB onderzoek met het aanmeldformulier e.d. kunt u down-

loaden vanaf onze website KLIK HIER.  
 

Wilt u de informatiebrief goed doorlezen en wanneer u dit wenst het inschrijfformulier 
invullen? Het inschrijfformulier + het machtigingsformulier dient uiterlijk vrijdag 07 okto-
ber terug op school te zijn.  
 

Maandag 28 november a.s. staat gepland als datum waarop de AOB-test hier op school 
kan worden afgenomen*. De kosten van de AOB-test zijn bij groepsafname via school 
lager dan bij een latere individuele afname** (€ 120,00 incl. BTW tegenover € 140,00 
indien later aangemeld). Mocht u nadere informatie over het onderzoek wensen dan 

kunt u contact opnemen met AOB – Compaz. 
 

* mits voldoende belangstelling 

** aanmelding voor het groepsonderzoek maar na 24 sept. ingediend wordt door AOB-Compaz als particuliere aanmelding be-

schouwd! 

 

BOEKEN SPAREN VOOR SCHOOLBIEB! 
 

 
 

Tijdens de Kinderboekenweek staan opa’s en oma’s dit jaar centraal onder het motto: 
“voor altijd jong”! Bruna organiseert dit jaar tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor 
je schoolbieb’.  

U kunt kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna. De kassabonnen 
worden ingeleverd en verzameld op school. Aan het eind van de actieperiode wordt door 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aob-onderzoek-gr-8-2016-info-aanmelding.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aob-onderzoek-gr-8-2016-info-aanmelding.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aob-onderzoek-gr-8-2016-info-aanmelding.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aob-onderzoek-gr-8-2016-info-aanmelding.pdf
mailto:onderwijs@AOB-compaz.nl?subject=informatie%20aanvraag%20AOB%20overgangsonderzoek
https://www.bruna.nl/schoolbieb


Bruna 20% van het totaalbedrag gesponsord in de vorm van kinderboeken. Wij hopen 
dat u samen met uw kinderen meedoet, zodat wij de schoolbibliotheek kunnen aanvullen 
met nieuwe kinderboeken. 
  

Naast het sparen van kinderboeken kunt u nog meedoen aan een prijsvraag op: 
https://www.bruna.nl/schoolbieb 
 

Wij hopen op heel veel Bruna bonnetjes! 
Het TEAM 
 

MADSCIENCE DAG OP DE SCHALM! 
 

Vandaag MADSCIENCE dag op De Schalm. De kinderen worden meegenomen in de 
wondere wereld van de wetenschap (en techniek). Kinderen die er meer over willen 
weten kunnen zich opgeven voor de speciale Madscience (techniek-)lessen die op onze 
school gegeven gaan worden. 
Zie de aankondiging / flyer op de laatste bladzijde van dit weekbulletin! 
 

   
 

KEUKENBAZEN KOOKBATTLE GEWONNEN DOOR GROEP 7 
 

 

Deze leerlingen uit groep 7 hebben de voorrondes gewonnen 
van de keukenbazen kookbattle.  
 

Het betekent dat ze op 15 oktober, namens de Gemeente 
Vught, gaan strijden/koken tegen 18 andere Brabantse ge-
meenten. Mochten ze winnen dan wordt burgemeester Van 
de Mortel de Smaakburgemeester van Brabant! Ze zullen 
worden begeleid door sterrenkok John Kocken.  
 

Oden Derks, Lennart Funcke en Hein Raaijmakers kozen voor een menu van streek-
producten met het thema: wat oma maakt smaakt! Dus bereiden ze de bloemkoolsoep 
van de oma van Hein, het stoofvlees met herfstgroenten van de oma van Oden en de 

appeltaart van de oma van Lennart! Meer zien? KLIK HIER en/of op de foto. 
  

WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 
 

De kinderen uit de groepen 8 vertrekken a.s. maandagmorgen rond 10.00 u. naar Het 

Woldhuis te Apeldoorn. Ze zijn er, net als de ‘kampstaf’, helemaal klaar voor!  
NOGMAALS: zorg er voor dat alle kleding maar ook je laarzen voorzien zijn van je 

naam. Ook andere (kostbare) spullen kunnen het best voorzien worden van een naam! 
 

Na 5 dagen verwachten we ze, ‘moe maar voldaan’, rond 16.00 u. weer terug op school. 
De kinderen vertrekken vanaf de voorzijde van onze school aan de Theresialaan en 
zullen hier ook weer aankomen. 

  

  

https://www.bruna.nl/schoolbieb
https://www.facebook.com/john.kocken/posts/1078924632222882
https://www.facebook.com/john.kocken/posts/1078924632222882


KIBOWEEK GEOPEND 
 

Met het voorlezen op het plein door 'opa's en oma's' van school én door onze voorlees-
kampioen Amy, hebben we op De Schalm de Kinderboekenweek op gezellige wijze ge-
opend. Daarna werd er nog minimaal een half uur in ALLE groepen voorgelezen uit 
(prenten-)boeken rond het thema 'Voor altijd jong'! 
 

   
 

INSCHRIJVEN 1E H. COMMUNIE 
 

Beste ouders / verzorgers van groep 4-4A, 
We willen u er nog even aan helpen herinneren (zie weekbulletin 03-38 van 2 weken geleden KLIK 

HIER) dat er een GROTE STORING is geweest op de website van de parochie m.b.t. de 
aanmelding voor de 1e H. Communie. 
  

Heeft u uw kind de afgelopen week/weken al aangemeld via deze website of geprobeerd 
aan te melden? Dan hierbij nogmaals het verzoek uw aanmelding SCHRIFTELIJK, TE-
LEFONISCH of PER MAIL kenbaar te maken aan de parochie. U kunt de aanmelding 

ook nog een keer via de website opnieuw proberen in te voeren maar laat het daarna 
nog wel even aan de parochie weten. 
 

De website waarop uw destijds uw aanmelding heeft ingestuurd, is namelijk gecrasht 
waardoor alle aanmeldingen van de afgelopen periode, t/m vrijdag 23 sept., verloren 
zijn geraakt. 
Namens de parochie nogmaals excuses voor dit ongemak. 
 

N.B.: De inschrijving voor de Eerste Heilige Communie sluit op 15 oktober a.s. U kunt 

nu nog inschrijven via www.communievught.nl 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
06-10 Thijn  1/2C  14-10 Floris  3 
06-10 Pleun  4A  15-10 Teun  1/2C 
07-10 Philip  5  15-10 Olger  4A 
09-10 Anne  5A  15-10 Guillermo  6 
09-10 Niels  6  15-10 Jackie  6A 
10-10 Hidde  8  20-10 Joris  3A 
11-10 Julian  1/2A  20-10 Paloma  8A 
11-10 Annabel  3  22-10 Tabe  6 
11-10 Anne  6A  22-10 Isabel  6 
13-10 Reinier  1/2E     
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-38-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-38-2016.pdf
http://www.communievught.nl/


VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
06-10 juf Stephanie  5  juf Tanja  
 juf Lieke ^^ 3A  juf Marie-Louise  
 juf Anne ^^ 4  meester Eric  
 juf Jacoline ^^ 6A  meester Emiel  
 juf Lieke ^^ 8  meester Gerald  
07-10 juf Stephanie  5  juf Tanja  
10-10 juf Stephanie  5  juf Marjo 
 meester Luuk *   meester Ben  
 meester Gerald * adj.-dir.  n.v.t. 
11-10 juf Nadia 4  juf Anne Marie  
 juf Stephanie  5  juf Nadia  
 meester Luuk *   juf Yvonne  
 meester Gerald * adj.-dir.  n.v.t. 
 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
12-10 juf Stephanie  5  juf Nadia  
 meester Luuk *   juf Yvonne  
 meester Gerald * adj.-dir.  n.v.t. 
13-10 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Anne Marie    juf Nadia  
 juf Stephanie  5  vervangingspool regelt dit 
 meester Luuk *   juf Yvonne  
 meester Gerald * adj.-dir.  n.v.t. 
14-10 juf Stephanie  5  vervangingspool regelt dit 
 meester Gerald * adj.-dir.  n.v.t. 
     

 * i.v.m. werkweek Woldhuis    
 ^ i.v.m. nascholing (HELE dag)   ^^ i.v.m. nascholing (alléén middag) 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PARTOU ACTIVITEITEN TSO THERESIALAAN 
 

 

Op de bso genieten onze kinderen nog steeds van het lekker 
buiten spelen zolang het weer het toelaat. Slagbal, voetbal, 
hockey, skeeleren, alles komt aan bod. 
Bij het binnen spelen zijn de kleurplaten alvast erg populair, 
maar ook de strijkkralen en de lego zijn weer erg in trek. 
 

Bso Theresialaan heeft elke week een ander thema. Vanwege 
de start van de Kinderboekenweek zijn we vanaf donderdag 
gestart met het thema ‘Voor altijd jong’’. 

De kinderen mogen zelf een mooie stamboom maken en interviews afnemen met 
mensen die wat ouder zijn, want hoe blijf je voor altijd jong? 
Op maandag en dinsdag hebben we aandacht gegeven aan dierendag. Hoe zorgen 
we goed voor onze dieren en hoe maken wij voor onze dieren deze dag echt een 
klein feestje? 
 

Bso Theresialaan biedt op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang 
aan van 7:45-8:45 uur aan. 



Tijdens dit uurtje voor school, mogen de kinderen op hun gemak opstarten voor ze 
naar school gaan. De kinderen mogen lekker lezen, creatieve activiteiten doen, spel-
letjes en eventueel even buiten spelen op het kleine plein. Om 8.45 uur worden de 
kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker naar school gebracht. 
Kinderen die toestemming van ouders hebben mogen zelfstandig naar school lopen. 
Vso kan zowel incidenteel als vast op contract worden afgenomen. 
 

Hebt u interesse of zou u meer informatie willen? U kunt ons bereiken op onder-
staande gegevens 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 

LICHTBRIGADE KOMT NAAR VUGHT 
 

De Lichtbrigade is een periode aan het begin van de wintertijd, waarin diverse organi-
saties samen met vrijwilligers door het hele land fietsverlichtingsacties worden gehou-
den. Diverse scholen (in Vught), waaronder basisschool De Schalm, doen jaarlijks mee 
aan deze controle. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie. 
 

Voor meer info over komst van De Lichtbrigade naar Vught, KLIK HIER!  
 

SPECIALE KINDERVOORSTELLING IN DE SPEELDOOS 
 

Vanaf de maandag in de herfstvakantie, 24 okt., t/m maandag 7 januari zijn er in theater 
De Speeldoos in Vught weer verschillende kindervoorstellingen. Voor een overzicht van 

de voorstellingen kunt u op de website van De Speeldoos kijken of KLIK HIER naar 

een beknopt overzicht. 
 

MADSCIENCE LESSEN VOLGEN OP DE SCHALM 
 

 
 

 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-40-komst-lichtbrigade-naar-vught.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-kindervoorstellingen.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-40-madscience-folder.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-40-madscience-folder.pdf

