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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

 

AGENDA: 
Donderdag 23 nov. RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 8 gaat mee naar huis 

16.00: TEAMvergadering 
20.00: Ouderraadvergadering 

Vrijdag 24 nov. Afsluiting ‘Week vd MEDIAWIJSHEID’ 

Zaterdag 25 nov. REGIO finale FLL te Tilburg 

Zondag 26 nov.  

Maandag 27 nov.  

Dinsdag 28 nov. 15.45: rapportgesprekken gr.8/8A (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken gr.8/8A (volgens planning) 

Woensdag 29 nov. 13.00-14.30: OB-overleg 

Donderdag 30 nov. maandoverzicht 4 komt uit 

RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 3 t/m 7A gaat mee naar huis 
13.00-14.30: OB-overleg 
mi. en av. vervolg rapportgesprekken gr.8/8A (volgens planning) 

Vrijdag 01 dec. ROOSTERVRIJ groepen 1/2 

 

 
 

ONDERWIJSSTAKING DINSDAG 12 DECEMBER  
 

In een extra mailbericht via MSI hebben we afgelopen dinsdag aangekondigd dat het 
onderwijzend personeel van onze school te kennen heeft gegeven mee te doen met 
de aangekondigde landelijke stakingsdag van het onderwijs op dinsdag 12 dec. a.s. 

Voor de kinderen is er die dag géén school omdat de deuren gesloten zullen blijven. 
Voor meer info over deze stakingsdag verwijs ik u graag naar de vernoemde brief (of 

KLIK HIER). 
 

JEUGDLINTJE  OUD-LEERLINGEN DE SCHALM 
 

Een 6-tal oud leerlingen van onze school, Duco, Faris, Philip, Rein, Naut en Joris kregen 
afgelopen maandag een jeugdlintje omdat zij op eigen initiatief een voetbalgoal op een 
grasveldje hadden geregeld voor een klasgenoot die plotseling zijn vader verloren had. 
Ze waren net zo verrast door dit lintje als hun vrind toen die de eerste keer het voetbal-
doel zag wat zij voor hem geregeld hadden. 
Proficiat Duco, Faris, Philip, Rein, Naut en Joris! Jullie hebben dit lintje écht verdiend ! 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-47-aankondiging-staking-20171212.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_47_-_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-47-2017.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


  
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN GR. 3 T/M 7A N.A.V. RAPPORT 1 
 

Vandaag of anders morgen ontvangt u via MSI een uitnodiging om uzelf in te schrijven 
voor het eerste oudergesprek van dit schooljaar. Alle ouders/verzorgers met een kind in 
de groepen 3 t/m 7A ontvangen een uitnodiging om een rapportgespreksmoment te 
plannen. Wanneer u inlogt op MSI kunt u zelf aangeven wat voor u het meest praktische 
moment, dag en tijd, is waarop u met de groepsleerkracht(-en) in gesprek wilt omtrent 
de schoolvorderingen van uw kind(-eren) tot op heden.  
De (standaard) dagen waarop de rapportgesprekken gehouden worden zijn; do. 07 dec., 
ma. 11 dec. en do. 14 dec. In een enkele groep kan hier een andere/extra dag aan zijn 
toegevoegd. 
  

De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 8 hebben hun oudergesprek reeds 
gepland en anders kan dit nog t/m morgen. Deze gesprekken zijn gepland in week 48.  

______________________________________________________________ 
 

 
 

DE TECHNISCHE SPETTERS NAAR REGIOFINALE FLL IN TILBURG 
 

De afgelopen weken hebben ‘De Technische Spetters’ van 
onze school hard gewerkt aan het thema van de First Lego 
Leaugue `HYDRO DYNAMICS´. Vandaag is het dan einde-

lijk zo ver. “De Technische Spetters” gaan naar de regiofi-
nale in Tilburg. Het draait om het onderzoek naar het verbe-
teren van ons ge/ en verbruik van water.  
 

We wensen onze ́ Technische Spetters´ heel veel succes en 
horen komende week graag hoe het is gegaan.  
 
Heb je niks te doen komende zaterdag? 
Ga dan gerust eens een kijkje nemen op de Fontys Hoge-
school in Tilburg (Stappegoor) en moedig onze TS-ers aan! 
Het is niet alleen héél erg leuk maar ook enorm spannend  

 

ONDERZOEK MEDIAGEBRUIK EN GEZONDE LEEFSTIJL 
 

Studenten van de Radboud Universiteit uit Nijmegen gaan op 13 december bij de kin-
deren in de groepen 7 & 8 een onderzoek uitvoeren m.b.t. het mediagebruik door deze 
leeftijdsgroep in relatie tot een gezonde leefstijl. De ouders/verzorgers uit deze groepen 
ontvangen nij het weekbulletin (losse bijlage) een brief waarin het onderzoek nader 
wordt omschreven. Wanneer u akkoord bent dat uw zoon/dochter aan dit onderzoek 



deel neemt, vult u dan het bijgevoegde antwoord strookje in. Het is ook mogelijk uw 
toestemming online te geven. Volgt u hiervoor de bijgevoegde link in de brief. Ook wan-
neer u hier géén toestemming voor geeft, is het wenselijk dat u dit kenbaar maakt mid-
dels het betreffende formulier. 
 

Levert u het ingevulde formulier a.u.b. in bij de groepsleerkracht vóór vrijdag 1 decem-
ber a.s. 
 

ENGELS UITGEBREID MET GROOVE.ME 
 

Na een proefperiode van 6 weken zijn we deze week gestart met de methode Gro-
ove.me. De kinderen en leerkrachten waren erg enthousiast over deze manier van leren. 
Deze methode is een aanvulling op de lessen van miss Vicky met als doel het niveau 
naar een nog hoger niveau te tillen. Groove.me is de eerste complete, digitale lesme-
thode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelf-
vertrouwen en enthousiasmeert. Met Groove.me leren de Engels spreken, schrijven, 
lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om 
optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.  
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
24-11 Noor  3 
26-11 Stephanie s 3A 
27-11 Abel  5A 
28-11 Sophie  3 
28-11 Hein  geer 
29-11 Toon  3 
29-11 Olivier  8A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
23-11 dhr, de Ronde dir.  n.v.t. 
27-11 juf Hilde  4  juf Milou  
30-11 juf Frida (morgen) 8  juf Janneke 
 juf Monique (middag) 1-2B  juf Janneke 
01-12 juf Hilde  4  juf Milou van Eijndhoven 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PH SCHOLIERENCROSS 7 JANUARI 2018 
 

 
 

  



WORKSHOP AVOND HELICON VMBO 
 

Na het succes van afgelopen jaar vindt er 
ook dit jaar een workshopavond plaats 
op Helicon VMBO Den Bosch waarop po-
tentiële VMBO leerlingen kunnen proef-
draaien bij verschillende praktijkvakken.  
Tijdens deze workshopavond krijgen 
leerlingen informatie over onze school en 
kunnen daarna deelnemen aan 2 work-
shops naar keuze (Dier, Voeding, Bloem, 
Recreatie en Groen). Voor ouders/ver-
zorgers wordt er een informatiebijeen-
komst gehouden en een rondleiding door 
de school. Nieuwsgierig wat onze prak-

tijkvakken inhouden? KLIK HIER  
 

De workshopavond vindt plaats op: 
Dinsdag 28 november 2017 van 19.00 - 

20.30 uur aan de Hervensebaan 7 in Den 

Bosch. Zie de flyer . 

Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich 

opgeven via deze link 

  
 

VESTINGLOOP DEN BOSCH: 
 

Zondag 27 mei 2018 wordt in Den Bosch voor de 13e keer de ‘Vestingloop’ georgani-
seerd. Heb je interesse om hieraan mee te doen dan kun je je daar nu al voor opgeven.  
Voor meer info zie onderstaande of kijk op de vermelde website. 
 

 

Schrijf nu in!  
Het is nu al mogelijk om je via de website www.brandloyaltyvestingloop.nl in te schrijven 
voor de 13e editie van de Vestingloop ’s-Hertogenbosch op zondag 27 mei 2018. De 
inschrijfperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe goed-
koper het is. Doe er je voordeel mee! 
  

http://www.heliconvmbodenbosch.nl/
http://www.heliconvmbodenbosch.nl/CMS/page/view/153
http://link.mailcentral.nl/wf/click?upn=WPG5fKlT9cHOAfoICUIDHKHJhUShtBYqOY0EtEG7IOgeqn6RQhCHSvu6eRRi-2Bnmh_VtuzdbDv2knLFj-2FzYPQSg2UtqZl4Ez-2FrMCoddv-2BP-2BegnnwK44ohuXhr6mpgSGRDRwG-2Bx71TgyIsVlK9gL6y22igFGV3ER7vkr20t9lBP0ak2R41EhFi0-2B6k-2FzLRxhMRtxgnbgGHhQpzedWTp-2F5MRL3dhCsaixD9VJyJ8wkvHRj2R6NTplLpD4QgQDzZg2NGqr25yvIbJrRU6aIW0DN6bmJSEFiboGslY2nDIOJhuTTMW6AoGgrDD3936pBkZDpUK4I4A4s-2B57ogupWfd2bxzouYBv2nitaPlMnMXEoGIAEfPPYrOZu3hPayP7X-2Bpk-2Bdwf13H782VZ1-2Bhk8BvRUEsfoTJtNXY259u69DzKehI-2BtyAT2LyGIBSbmn7gRHbTE7js8-2BKcRjxrrlvuhiVdBW-2FIw-3D-3D
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-47-flyer-workshopavond-helicon.pdf


 

1 km kids run  
Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er 
de 1 km kids run. Rennend door de stad en met 
rode konen finishen aan de voet van de Sint Jan. 
Een parcours om van te dromen en een leuke en 
gezellige plek voor je ouders, opa's en oma's en 
vrienden om je aan te moedigen. Zet voor 26 nov 
je hardloopschoentje met gedichtje bij Run2Day 
(Van Berckelstraat 2) en bekijk op woensdag 29 
nov wat de Sint in jouw schoen heeft gestopt! 

Enthousiast? Klik hier om direct in te schrijven. 
 

  

https://vestingloop.us17.list-manage.com/track/click?u=43bac1dded7b76e9aa3bb2089&id=9793016624&e=a5dc7cd8b3
https://vestingloop.us17.list-manage.com/track/click?u=43bac1dded7b76e9aa3bb2089&id=309ddd7726&e=a5dc7cd8b3


KERSTSCHAATSEN 2017 
 

 
 

 

 

 

Op 27, 28 en 29 december 2017 organiseert de Vughtse IJsclub schaatslessen voor 
kinderen tussen 5 en 12 jaar. De schaatslessen vinden op deze drie ochtenden plaats 
in het Sportiom te ’s-Hertogenbosch (naast Stadion de Vliert) van 8-9 of van 9-10 uur. 
Schaatsen kunnen ter plaatse gehuurd worden, mocht u geen schaatsen hebben. 
Kinderen nemen zelf handschoenen en een muts mee, een fietshelm is nog beter. 
Het is een gezellig gebeuren waarbij de kinderen ook nog eens gezond in beweging 
zijn. Kinderen kunnen kennismaken met de beginselen van het schaatsen maar ook 
is er les voor kinderen die al meer gevorderd zijn. Er wordt les gegeven op drie ver-
schillende niveaus. Voor het eerste uur krijgt u vroege vogel korting en dan kost het 

€10,- voor drie lessen. Voor het tweede uur betaalt u voor drie lessen €16,- in totaal. 
Meer informatie vindt u op de website van de Vughtse IJsclub, www.vughtseijs-
club.nl/kerstschaatsen. Daar kunt u ook online inschrijven. 
 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar kerstschaatsen@vijc.nl.  
 

Tot ziens in de kerstvakantie in Sportiom!  
   

 

http://www.vughtseijsclub.nl/
http://www.vughtseijsclub.nl/
mailto:kerstschaatsen@vijc.nl
http://www.vughtseijsclub.nl/


 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-kerstschaatsen-2017.pdf

