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22/10/2016 - 

03/11/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 20 okt. maandoverzicht 3 komt uit 

Vrijdag 21 okt. 15.30: begin HERFSTVAKANTIE 
  

Maandag 24 t/m Vrijdag 28 okt. HERFSTVAKANTIE 
  

Maandag 31 okt.  

Dinsdag 01 nov. 16.00 – 17.15: OB & BB - overleg 

Woensdag 02 nov. 08:45 u.: hoofdluiscontrole gr. 1-2A t/m 8A 
13.00-15.30: overleg werkgr. REKENEN 

Donderdag 03 nov. 15.45-16.30: overleg werkgr. TAAL 
16.00-17.30: TEAMVERGADERING 
16.00-19.00: BOVO-overleg Vught (dir. en lkr gr. 8) 

Vrijdag 04 nov. CONTROLE FIETS-VERLICHTING in gr. 4 t/m 8 

 

 
Zaterdag 05 nov. Schoolzwemtoernooi VZ&PV De Dommelboarzen gr 3 t/m 5 

Zondag 06 nov. Schoolzwemtoernooi VZ&PV De Dommelboarzen gr 6 t/m 8 

 

 
 

AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES  
 

Het aantal aanvragen van ouders om hun kinderen op onze school in te schrijven loopt 
voorspoedig. Voor een zuivere leerlingenprognose hebben we ook de inschrijving van 
eventuele broertjes en zusjes nodig van kinderen die nu al op onze school zitten. Wij 
vragen u vriendelijk om broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk bij ons op te geven, 
zodat een duidelijker beeld van het aantal te verwachten leerlingen gevormd kan wor-
den. De inschrijfformulieren kunt u ophalen bij de conciërge of downloaden van onze 
website www.deschalmvught.nl. Bij het invullen vragen wij u o.a. het burgerservicenum-
mer niet te vergeten. De ingevulde inschrijfformulieren kunt u afgeven bij onze conciërge 
of digitaal insturen via MSI t.a.v. ‘Directie De Schalm’. 
Dank voor uw hulp.  
 

ZWANGERSCHAPSVERLOF JUF STEPHANIE  
 

Afgelopen vrijdag is juf Stephanie officieel met zwangerschapsverlof gegaan. Via MSI 
zijn de ouders uit deze groep geïnformeerd over hoe de vervanging tijdens dit verlof zal 
worden ingevuld. 
 

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 

http://www.deschalmvught.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/kalender-2016-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_42_-_2016


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). 
 

PAPIERENVERSIE JAARKALENDER 
 

Hoewel we onze jaarkalender in gereedheid hebben gebracht, heeft u deze nog niet in 
ontvangst kunnen nemen. E.e.a. is het gevolg van een compleet andere opzet van de 
kalender, mede onder invloed van ons 90 jarig bestaan, waardoor we 'iets anders dan 
anders' van onze kalender willen maken. Hierbij is ook de MR nauw betrokken waardoor 
het langer dan anders duurt alvorens we onze kalender op papier voor u in gereedheid 
hebben. 
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN N.A.V. RAPPORT 1 
 

Zeer binnenkort, eind november / begin december, krijgen de kinderen het 1e rapport 
van dit schooljaar mee naar huis. De planning van de rapportgesprekken zal, zoals u 
wellicht bekend is, via MSI geregeld gaan worden. Zoals u mogelijk nog kunt herinneren 
van vorig schooljaar, bent u degene die de planning zal kunnen gaan maken. Kreeg u 
voorheen van ons een dag en tijdstip door waarop u bij de groepsleerkracht(-en) van uw 
kind verwacht werd. Nu geven we u de dagen en de (nog openstaande) tijden door waarop 
de gesprekken ingepland kunnen worden. U kunt dan zelf de voor u meest prettige dag 
en tijd plannen. 
Zodra de mogelijkheid er is om een afspraak te plannen, krijgt u van ons bericht zowel 
via MSI als via Het Weekbulletin. 
 

N.B.: De kinderen in de groepen 8 krijgen het rapport eind november mee naar huis. De 

overige groepen een week later. De rapportgesprekken van de groepen 8 zijn dan ook 
op een ander moment dan die van de overige groepen.  

 

ZIEKTE VERVANGING GROEPSLEERKRACHTEN 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hoewel de ‘griepgolf’ waarschijn-
lijk nog écht zal gaan komen, heb-
ben we er de afgelopen paar we-
ken voor de Herfstvakantie toch al 
een klein voorproefje van gehad. 
Naast het feit dat er kinderen ziek 
thuis bleven, werden ook onze 
leerkrachten, helaas, door de 
griep geveld. De vervanging van 
onze leerkrachten wordt geregeld 
m.b.v. De ‘Vervangerspool’!  

Afgelopen week werd in het TV-programma ‘NIEUWSUUR’ de (ziekte-)vervanging in 
m.n. het basisonderwijs onder de aandacht gebracht. Vooral het invullen van de vervan-
ging is vanaf dit schooljaar erg problematisch als gevolg van de FLEXWET, ook bekend 
als de ‘Wet Werk en Zekerheid’, waar ook wij dus mee te maken hebben gekregen. 
 

Wanneer u deze uitzending gemist mocht hebben, dan kunt u deze HIER nog eens 

bekijken.  
 

https://twitter.com/Nieuwsuur/status/787360767293009920
https://twitter.com/Nieuwsuur/status/787360767293009920


Zoals u van ons gewend bent is het uiteraard ons streven uw kind op school te houden 
wanneer de eigen groepsleerkracht onverhoopt ziek thuis moet blijven. Ook is er ons én 
De Vervangerspool alles aan gelegen om gedurende die afwezigheid niet meer dan één 
vervanger in de groep te plaatsen. Dit zal echter, o.a. als gevolg van de vernoemde 
FLEXWET, vanaf dit schooljaar niet altijd meer mogelijk zijn. Wij informeren u uiteraard 
wanneer we door de omstandigheden anders moeten besluiten. Ook proberen we u 
tijdig te informeren wanneer de groepsleerkracht afwezig is vanwege ziekte. 
Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 

BOEKEN GESCHENK   
 

Afgelopen week werden we blij verrast. Van ouders, wiens laatste kind inmiddels onze 
school heeft verlaten, kregen we deze boeken 
 

 
 

We willen de gulle gevers, die niet met naam vernoemd willen worden, enorm bedanken 
voor deze gift.  
 

Mocht u ook nog boeken hebben waar u een goede bestemming voor zoekt ….. neemt 
u dan contact op met juf Martine Jansz (IB-er Onderbouw) die voorzitter is van de  ‘lees-
werkgroep’.  

 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

 

Beste Ouders, 
 

Woensdag 2 november staat er weer een hoofdluiscontrole op 
het programma. Wij stellen het namens alle LOT ouders op prijs 
wanneer de kinderen met 'schoon gewassen haren' naar school 
komen en dat er geen gel, wax en ingewikkelde vlechten in de 
haren zitten.  

 

Uiteraard ligt er ook een stukje verantwoordelijkheid bij u als ouder, om van te voren te 
checken of uw kind luizen heeft en zodoende al te behandelen. De LOT is er niet om uw 
kind luisvrij te maken! Wij checken puur en alleen op luizen en neten. Zodra wij een luis 
of levende neet hebben gevonden wordt u als ouder geïnformeerd. Bij oude neten mag 
uw kind gewoon op school blijven, maar verzoeken wij de ouders om toch echt te blijven 
kammen, want je wilt niet het risico lopen dat er toevallig één niet dood is en je opnieuw 
kunt beginnen. Het is een vervelend karwei en velen van ons kunnen erover mee praten. 
Maar het is nog veel vervelender als je er niet vanaf komt. En dat komt meestal door het 



niet goed behandelen en nazorg, dus blijven kammen en probeer echt alle neten uit de 
haren te krijgen. De LOT ouders staan er ook voor u! 
  

De LOT ouders worden om 8:45 uur verwacht en dienen door de hoofdingang binnen te 
komen (alléén kinderen door de zij-ingangen). 
 

Fijne vakantie allemaal! 
 

Met vriendelijke groet, 
De commissie Gezondheid & Preventie 
 

ALV IN HET TEKEN VAN ‘GELUK’  
 

Afgelopen dinsdagavond heeft De Oudervereniging haar traditionele Algemene Leden-
vergadering gehouden. Zoals vooraf was aangekondigd werd er, naast de traditionele 
agendapunten van deze avond, een presentatie gegeven door mevr. Ouwens over het 
schoolthema van dit jaar, ‘GELUK’! Dit thema is gekozen in het kader van het 90 jarig 
bestaan van De Schalm. Het gehele schooljaar zal er in de groepen over dit thema 
gesproken en gewerkt worden. Een impressie van wat er allemaal mogelijk is en gedaan 
kan worden, kwam voor bij.  

Van deze avond is een kort verslag gemaakt wat u HIER terug kunt vinden. 
 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2016 - 2017 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Tijdens de ALV van afgelopen dinsdag is de vrijwillige eigen bijdrage aan het onderwijs 
van uw kind voor dit schooljaar vastgesteld. Met de gelden die hiermee verkregen wor-
den kunnen we een groot aantal activiteiten financieren waardoor ook dit schooljaar 
weer een onvergetelijk schooljaar voor uw kind(-eren) wordt.  
 

Na de herfstvakantie ontvangt u z.s.m. van ons een brief waarin u gevraagd wordt deze 
bijdrage te voldoen. We hopen dat u het vernoemde bedrag spoedig over wilt maken 
(meer mag en kan altijd ) op de rekening van de ouderraad.  
 

Alvast dank hier voor. 
Mevr. C. Parilo-Seerden 
Penningmeester Oudervereniging 

______________________________________________________________ 
 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Sterre  groep 1/2C 

 Reinout  groep 1/2D 

 Mats    groep 1/2D 
 

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

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/20161018-verslag-alv.pdf


KINDERBOEKENWEEK 
 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen nagedacht over hoe het zou zijn als 
ze 80 jaar oud zijn. Hieronder ziet U een selectie van de verhalen en tekeningen die zijn 
gemaakt. 
 

   
   

   
   

   
 



BEZOEK VAN EEN PILOOT 
 

De vader van Sofie kwam vorige week vrijdag naar groep 5A op de Schalm. 
Hij vertelde in de klas hoe het is om piloot te zijn. 
Hij kwam naar onze klas omdat ons IPC thema luchtvaart is. 
Hij vertelde over veiligheid op Schiphol. 
En hij vertelde in welk vliegtuig hij vliegt. 
Vooraf hadden wij vragen verzonnen die hij moest beantwoorden. 
We vonden het leuk omdat hij kwam presenteren en het interessant was. 
 

Gemaakt door Tommy en Feeke  
 

TIJDELIJKE WOONRUIMTE GEZOCHT VOOR STUDENTEN UIT UK EN ITALIË 
 

Op onze school krijgen alle leerlingen Engels vanaf groep 1 met het Such Fun! pro-
gramma. 
De komende tijd komen er studenten op bezoek om te werken aan eTwinning projecten 
met klassen in Italië en aan een nieuw onderbouwtoneelstuk in het Engels voor groep 1 
tot en met 4. 
 

  
 

Voor Lorenzo Talmasso, 4e jaars PABO student uit Turijn zoeken we van 7 tot en met 
27 november onderdak. 
Voor vijf 2e jaars PABO studenten van Canterbury Christchurch University zoeken we 
van 7 tot en met 27 januari onderdak. 
Als u ruimte heeft of u heeft een gouden tip, mail dan naar:  
yscherphof@ato-scholenkring.nl of bel naar 06 - 337 755 47 
met vriendelijke groet, 
Yvonne Scherphof 

______________________________________________________________ 
 
  

mailto:yscherphof@ato-scholenkring.nl


 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

44 
31 okt. 
 

 

01 nov. 
 

Allerheiligen 
16.00-17.30: OB-overleg 

02 nov. 
 

Allerzielen 
08.45: Hoofdluiscontrole 
13.00-15.30: overleg 
werkgr. REKENEN 

45 
07 nov. 
 

15.45: 
Maandaggesprekken 
19.45: MR-vergadering 

 

08 nov. 
 

 

 

09 nov. 
 

Bezorging kinderpostze-
gels 
19.45-21.30: thema le-
zing ‘FAALANGST’ (o.l.v. 

Heidy Kerste) 

 

46 
14 nov. 
 

 

 

15 nov. 
 

16.00-17.30: BB-overleg 

 

16 nov. 
 

 

 

47 
21 nov. 
 

15.45-16.30: overleg 
werkgr. BEGAAFDEN 
16.00-17.30: TEAMVER-
GADERING 
18.45-20.30: Vormsel bij-
eenkomst Vormelingen 

(zaaltje achter H. Hart kerk) 

 

22 nov. 
 

 

 

23 nov. 
 

 

 

48 
28 nov. 
 

15.45: rapportgesprek-
ken gr.8/8A (volgens plan-

ning) 
18.45: vervolg rapportge-
sprekken gr.8/8A (volgens 

planning) 
 

 

29 nov. 
 

15.45: rapportgesprek-
ken gr.8/8A (volgens plan-

ning) 
18.45: vervolg rapportge-
sprekken gr.8/8A (volgens 

planning) 

20.00-22.00: 
Ouderraadvergadering 
20.00-22.00: GMR-
vergadering 

30 nov. 
 

 

 

   



 

 
03 

21/10/2016 - 
24/11/2016 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

03 nov. 
 

15.45-16.30: overleg 
werkgr. TAAL 
16.00-17.30: TEAM-
VERGADERING 
16.30-18.30: BOVO-
overleg Maurick Col-
lege 

04 nov. 
 

Controle FIETSVER-
LICHTING (volgens 

planning) 

05 nov. 
 

Schoolzwemtoernooi 
VZ&PV De Dommel-
boarzen gr 3 t/m 5 

06 nov. 
 

Schoolzwemtoernooi 
VZ&PV De Dommel-
boarzen gr 6 t/m 8 

10 nov. 
 

studieDAG TEAM bs 
De Schalm (‘GE-
LUKSTRAINING’) 
ALLE GROEPEN 
ROOSTERVRIJ!! 
 

11 nov. 
 

Sint Maarten 
Roostervrij gr. 1 t/m 
2 
 

 

12 nov. 
 

Aankomst Sint Nico-
laas in Nederland 

 

13 nov. 
 

 

17 nov. 
 

19.30-21.00: ouder-
avond groepen 8 / 
scholenmarkt: over-
gang PO - VO  
 

18 nov. 
 

Start ‘Week vd ME-
DIAWIJSHEID’ 
spelletjesmiddag gr. 
1/2 

19 nov. 
 

 

 

20 nov. 
 

Dag van de ‘Rechten 
van het Kind’ 
 

24 nov. 
 

maandoverzicht 4 
komt uit 
RAPPORT 1 t.b.v. de 
groepen 8 gaat mee 
naar huis 
 

25 nov. 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 
4 
Afsluiting ‘Week vd 
MEDIAWIJSHEID’ 
 

 

26 nov. 
 

 

 

27 nov. 
 

 

 

01 dec. 
 

RAPPORT 1 t.b.v. de 
groepen 3 t/m 7A 
gaat mee naar huis 
16.00-17.30: OB-
overleg 
 

 

02 dec. 
 

 

 

03 dec. 
 

 

 

04 dec. 
 

 

 

  





VERJAARDAGEN IN DE MAAND NOVEMBER 2016: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
22-10 Tabe  6  10-11 Leaya  5A 
22-10 Isabel  6  10-11 Jason  8A 
23-10 Josephine  4A  12-11 Isabelle  3A 
24-10 Zaina  4A  13-11 Frederique  1/2A 
27-10 Boet  4A  13-11 Sophie  3A 
27-10 Feeke  5A  13-11 Luuk  6A 
27-10 Frederique  6  13-11 Luz  7A 
27-10 Annebel  7A  14-11 Pim  1/2C 
28-10 Mirthe  7A  14-11 Mathieu  7 
29-10 Olivier  3  14-11 Florentine  8A 
29-10 Hidde 4  15-11 Bastiaan  1/2D 
30-10 Marie-Lou  8  15-11 Claire  1/2E 
31-10 Emilie 4A  16-11 Felix  6 
01-11 Liz  1/2D  19-11 Joep  6 
01-11 Iris  5A  20-11 Feline  1/2B 
02-11 Siem  1/2D  21-11 Carmen  5 
03-11 Finn  4  21-11 Roel  6A 
03-11 Maud  7  21-11 Gijs  8 
04-11 Féline  1/2E  21-11 Floor  8A 
04-11 Kato  5A  22-11 Cristopher 7A 
04-11 Lieselotte  6A  22-11 Fiene  8 
05-11 Alec  3A  24-11 Noor  1/2C 
05-11 Gidon  8  26-11 Stephanie  1/2D 
06-11 Anne-Fleur  4A  27-11 Abel  4A 
06-11 Kim  6  28-11 Sophie  1/2A 
07-11 Rosalie  3A  28-11 Hein  5A 
08-11 Siem  4A  29-11 Toon  1/2C 
09-11 Rose  6  29-11 Olivier  7A 
10-11 Dylan  1/2B     

 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND NOVEMBER 2016: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
31-10 juf Stephanie 5  zie schrijven via MSI d.d. 20161022 

alléén middag juf Monique  1/2B  vervangerspool regelt dit 
01-11 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
08-11 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
15-11 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
22-11 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
24-11 juf Marlies 1-2E  juf Antoinette  
29-11 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 

     

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

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PARTOU ACTIVITEITEN TSO THERESIALAAN 
 

 

Bij de bso zijn onze kinderen al druk aan de slag voor de 
meesters en juffen week die in de week van 7 t/m 11 novem-
ber zal plaatsvinden. 
Tijdens deze week nodigen wij alle juffen en meesters uit om 
langs te komen op de bso. De kinderen maken zelf ontzettend 
mooie uitnodigingen voor de leraren. Ook maken de kinderen 
allerlei lekkere hapjes klaar voor het bezoek dat gaat komen. 
Wij hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk leraren langs ko-
men tijdens deze week! 

Volgende week gaan de kinderen heerlijk genieten van de herfstvakantie. Zoals u 

HIER kunt lezen staan er allerlei leuke activiteiten op de planning! 

Na de vakantie laten we natuurlijk weten hoe de activiteiten geweest zijn! 

 

Wij wensen alle kinderen, ouders en collega’s een hele fijne herfstvakantie toe! 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
M.: 06 - 267 084 41 
@: theresialaan@partou.nl 

 

 

 

SEPTEMBER IS MEEZINGMAAND BIJ DE FOR TEEN POPPERS 
 

Zingen voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar 
 

 

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en vind je zingen ook superleuk? 
Kom dan meezingen bij For Teen Poppers. 
 

For Teen Poppers 

De For Teen Poppers is het jeugdkoor van Stichting Jeugdwerk Rozenoord. Iedere vrij-
dagavond van 18.30 tot 19.30 uur zingen de kinderen onder leiding van dirigente Imke 
Hoevenaars allerlei liedjes en leren ze hoe ze nog mooier kunnen zingen. 
 

Jij komt toch ook? 

Doe je mee? Je bent van harte welkom op 5, 12, 19 en 26 september in 't Vlierthonk, 
Vliertstraat 4 in Vught. Wil je meer informatie of direct lid worden? Kijk dan op 

www.jeugdwerkrozenoord.nl of KLIK HIER! 
 

HSP-KIDSTRAINING 
 

Op  2, 9 en 16 november verzorgt Heidy Kerste de training HSP-kids op De Schalm. 

Voor meer info KLIK HIER! 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-vakantie-info-partou.pdf
http://www.jeugdwerkrozenoord.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-for-teen-poppers.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-hsp-kidstraining-2016.pdf


FUN2MOVE 

 

 

 
 

 
  



MAAN - ROOS - VIS 
 

 
 

  



INTOCHT SINTERKLAAS 
 

Binnenkort komt Sinterklaas weer naar ons land. Ook Vught zal De Goed Heiligman 

komen bezoeken. Voor meer info over deze intocht KLIK HIER! 
 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-sinterklaas-intocht-vught.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-sinterklaas-intocht-vught.pdf


 

 
 

KLIK HIER om de kleurplaat te downloaden van onze website. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-kleurplaat-intocht-sint-vught-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-kleurplaat-intocht-sint-vught-2016.pdf

