
 

 

 

09-45 
10/11/2017 - 

16/11/2017 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

 

AGENDA: 

Donderdag 09 nov.. 15.45-17.00: ‘Maandag’gesprekken (alléén gr. 1-2 t/m 4) 

Vrijdag 10 nov. CONTROLE FIETS-VERLICHTING in gr. 4 t/m 8 

 

 

spelletjesmiddag gr. 1/2 

Maandag 13 nov. 20.00: RvT vergadering stg. Leijestroom 

Dinsdag 14 nov. 16.00-17.30: OB- en BB-overleg 

Woensdag 15 nov. 16.30-18.30: Coachingsbijeenkomst FLL (Tilburg) 

Donderdag 16 nov. 19.30 u. -21.30: infoavond overgang PO-VO (scholenmarkt) 

Vrijdag 17 nov. ROOSTERVRIJ groepen 1/4 
Start week van de MEDIAWIJSHEID 

 

 
 

UIT HET NIEUWS VAN 9 NOVEMBER 2017  
 

“Nederlanders uitgeroepen tot beste beheersers van de Engelse taal”!  

KLIK HIER voor het volledige artikel (bron: NU.nl) 
 

(CONCEPT) VAKANTIEROOSTER 2018 - 2019 
 

Het ‘Brabants Overleg Vakantieplanning’ (B.O.V.) heeft voor het komend schooljaar de 

vakantieplanning bekend gemaakt. Wij hebben deze planning voor u op onze website 

gezet, KLIK HIER. 

Zoals u ziet is dit nog een vrij ‘kaal’ schema. De ‘roostervrije dagen’, studie(mid-)dagen 
e.d. zijn hier nog niet op terug te vinden. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, 
informeren we u uiteraard opnieuw. Voor nu heeft u al wel een kleine houvast over hoe 
de vakanties komend schooljaar gepland zijn. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-nederlanders-spreken-engels.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2018-2019-concept.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-45-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_2045_20-_202017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


 
 

CONTROLE FIETSVERLICHTING 2017 
 

 

Vanmorgen  is de  verlichting  van de fiets 

van uw kind (groep 4 t/m 8) door onze hulp-
ouders gecontroleerd. 
Hulpouders ontzettend bedankt voor uw 
hulp!  
 

Uw zoon/dochter heeft een checkkaart 
gekregen en hierop staat aangegeven of de 
fiets in orde is.  

Een aantal kinderen had helaas geen fiets bij zich. Zij krijgen wel de checkkaart mee 

naar huis en we hopen dat u er thuis nog even goed naar wilt kijken! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

De verkeerscommissie 
 

WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 (2018!!) 
 

In de week ná de herfstvakantie hebben de kinderen van de huidige groepen 7 een brief 
meegekregen waarin gevraagd is of men akkoord gaat om ook komend jaar de werk-
week naar Het Woldhuis in Apeldoorn te organiseren. Alle ouders/verzorgers hebben 
aangegeven dat we ook komend jaar weer naar Het Woldhuis kunnen gaan. Dank daar-
voor! We gaan direct van start met de voorbereidingen. 
 

Gister of vandaag hebben de kinderen uit de groepen 7 een brief mee naar huis gekre-
gen waarop te lezen is dat we ook komend jaar met de groepen 8 op werkweek gaan 
naar Het Woldhuis. Hierin wordt gevraagd om aan te geven op welke manier u als ou-
der/verzorger het bedrag voor de kosten van deze werkweek wilt voldoen (in 1x over-
maken of betalen in 2 òf 6 termijnen). Via het weekbulletin informeren we u tijdig wan-
neer een bepaalde termijn dient te worden voldaan.  
De leerkrachten groep 8. 
 

WIE O, WIE??? 
 

Wie heeft er thuis dominostenen liggen waar niks meer mee gedaan wordt? 
Wij (groep 4) zijn er heel blij mee! U kunt ze in groep 4 af komen geven. 
Alvast reuze bedankt! 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
09-11 Pieter  1/2B 13-11 Luuk  7A 
09-11 Rose  7A 13-11 Luz  8A 
10-11 Dylan  1/2B 14-11 Pim  3 
10-11 Bram  1/2D 14-11 Mathieu  8 
10-11 Leaya  6 15-11 Claire  1/2E 
11-11 Stan  1/2C 15-11 Bastiaan  3A 
13-11 Frederique  3 16-11 Felix  7A 
13-11 Sophie  4A    

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-fietscontrolekaart.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-fietscontrolekaart.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-fietscontrolekaart.pdf


VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
09-11 juf Yvonne  1-2D  juf Lies  
 juf Martine  IB-OB  n.v.t. 
10-11 juf Yvonne  1-2D  juf Lies  
 juf Frida  8A  juf Marjo  
13-11 juf Monique  3A  juf Renée  
14-11 juf Renée  3A  juf Monique  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

WELKE JONGEN OF MEISJE VERDIENT VOLGENS JOU EEN LINTJE?? 
 

Heeft jouw klasgenoot een eind gemaakt aan het pesten op school? Helpt uw 
buurmeisje u elke week met de boodschappen? Is je beste vriend altijd maar bezig 
voor de sportclub of bibliotheek? Of redde die jongen uw zoontje uit het water? 
Zulke prestaties verdienen een lintje. Een jeugdlintje. Draag uw of jouw kandidaat 
nu voor. 
 

Een lintje? Dat is toch iets voor volwassenen, die zich jarenlang hebben ingezet voor de 
goede zaak? Zeker, maar ook onze jeugd weet zich bewonderenswaardig te onder-
scheiden. Met inzet, hard werken en met grote en kleine prestaties. Soms zelfs met een 
heuse heldendaad. Zulke meisjes en jongens zetten we graag in het zonnetje. Daarom 
heeft de gemeente het Jeugdlintje ingesteld.  
 

Waardering voor onze jeugd 

Het gemeentebestuur investeert graag in de Vughtse jeugd. Want de jeugd heeft de 
toekomst en ook in die toekomst zijn er goede daden, veel vrijwilligers en inspirerende 
voorbeelden nodig. Samen met kleine en grote helden van elke leeftijd. Het Jeugdlintje 
is bedoeld als welverdiende blijk van waardering voor onze jongeren. En omdat een 
goed voorbeeld doet volgen, hoopt het college, dat het ook anderen inspireert zich in te 
zetten voor mens en maatschappij.  
 

Hoe werkt het? 

Iedereen kan iemand voordragen voor een 
jeugdlintje. De kandidaat is niet ouder dan 18 
jaar en heeft zich op een bijzondere manier 
ingezet voor de Vughtse samenleving. Bij-
voorbeeld door: 

- het regelmatig helpen van ouderen, 
zieken of mensen met een beper-
king 

 

- het organiseren van activiteiten in de wijk of een buurthuis 

- vrijwilligerswerk bij een sportclub of (culturele) vereniging 

- in actie komen tegen pesten, zinloos geweld of alcoholgebruik 

- het verrichten van een - grote of kleine – heldendaad 

 

Meld uw of jouw kandidaat aan 

Kent u of ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Met jouw of uw hulp zorgen we 
samen voor een feestelijk en bij de leeftijd passend eerbetoon. Meld de kandidaat aan 
door een e-mail met uw aanbeveling en contactgegevens naar mevrouw Van den Berg 
(Kabinetszaken) te sturen: y.van.den.berg@vught.nl. 

Meer info? KLIK HIER 

mailto:y.van.den.berg@vught.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-jeugdlintje-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-jeugdlintje-2017.pdf


PROGRAMMA KINDEROPVANG ONDER DE PANNEN 
 

 
 

Kinderopvang ‘Onder de Pannen’ wil u graag informeren over haar programma in de 
maand November. Het zal u niet vreemd voor komen dat het vol activiteiten staat 
rondom het kinderfeest van 5 december. 
 

Wilt u meer weten? Ga naar onze website  

Voor de workshops KLIK HIER! 

Ook kunt u ons volgen op FB (KLIK HIER) 
 

JEUGD- EN FAMILIEVOORSTELLING IN THEATER ‘DE SPEELDOOS’ 
 

Met trots presenteert Theater De Speeldoos uit Vught haar jeugd- en familievoorstellin-
gen voor de maanden december t/m februari. Ga mee op reis en wees een superheld 
bij Tom’s Magische Speelgoedwinkel , kom naar het feestje van Fien & Teun, een leer-
zame show vol humor en vrolijke muziek of neem je familie mee naar de mooie musical 
De Prinses op de Erwt!  
 

   

Toms Magische Speelgoed-
winkel 

Fien & Teun Prinses op de Erwt 

 

Deze wintermaanden is een bezoekje aan het theater de moeite waard van jong tot oud. 
 

“KINDERKLETS” ONDERWERP TIJDENS MAMACAFÉ VUGHT 
 

 

Komende woensdagochtend, 17 november, 
organiseert ‘Stichting Mamacafé Vught’ weer 
een thema bijeenkomst. Lieke van Esch, 
“Kindercoach”, zal hier vertellen over haar 
werk als kindercoach en in het bijzonder over 
de speciale bijeenkomsten met als onder-
werp ’KINDERKLETS’.  
 

Naast kennismaken met het de kindercoach 
kun je haar ook vragen stellen over de ont-
wikkeling of opvoeding van je kind. 
 

Voor meer info over deze bijeenkomst KLIK 
HIER 

 

http://www.kinderopvangonderdepannen.net/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-activiteiten-bso-onder-de-pannen.pdf
https://www.facebook.com/KinderopvangOnderDePannen
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-mamacafe-20171117.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-mamacafe-20171117.pdf
http://www.kinderopvangonderdepannen.net/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-theater-de-speeldoos-seizoen-2017-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-theater-de-speeldoos-seizoen-2017-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-theater-de-speeldoos-seizoen-2017-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-45-mamacafe-20171117.pdf

