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08/12/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 01 dec. RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 3 t/m 7A gaat mee naar huis  

15.45: rapportgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning) 

16.00-17.30: OB-overleg 
18.45: vervolg rapportgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning) 

Vrijdag 02 dec. 15.45: rapportgesprekken gr. 8A (volgens planning) 

Maandag 05 dec. Sint Nicolaas brengt een bezoek aan onze school  
In de groepen 5 t/m 8 vieren we het Sinterklaasfeest 
met surprises.  

Dinsdag 06 dec. Roostervrij gr. 1 t/m 2 

15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Woensdag 07 dec. 12.45-13.45: MadScience cursus 

Donderdag 08 dec. 15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 09 dec. Roostervrij gr. 1 t/m 4 

12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 

ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

 

 
 

OVERLIJDEN MAURITS HOUBEN  
 

Het is zo stil op school. 
Stille gezichten, handen die elkaar vasthouden en betraande ogen. 
Ieder rouwt op zijn eigen manier. 
En dat mag, dit doet ook zoveel pijn. 
 

Afgelopen zondag ontvingen we het verdrietige nieuws dat Maurits Houben, de vader 
van Piet Hein, Joris en Klaas, ‘s nachts volkomen onverwacht is overleden. Het bericht 
van het overlijden is nauwelijks te bevatten. 
 

We leven intens mee met het gezin, familie en vrienden en wensen hen veel kracht en 
sterkte toe, dit verlies te dragen. 
 

We herinneren Maurits Houben als een betrokken vader, die vaak op school aanwezig 
was om ons te ondersteunen. Met dankbaarheid gedenken we hem.  
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN N.A.V. RAPPORT 1 
 

Afgelopen week hebben alle ouders/verzorgers met een kind in de groepen 3 t/m 7A, 
via MSI, een uitnodiging ontvangen voor het ZELF inplannen van een rapportgespreks-

moment met de groepsleerkracht. U heeft nog één dag de tijd een voor u geschikt mo-
ment te plannen. Wanneer u morgen geen afspraak heeft gepland, zal de groepsleer-
kracht u inplannen op één van de openstaande tijden.  
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-48-2016.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_48_-_2016


Voor het zelf inplannen van een gespreksmoment, logt u in op MSI. Kies één van de 
nog resterende gesprekstijden waarop u met de groepsleerkracht(-en) in gesprek wilt 
omtrent de schoolvorderingen van uw kind(-eren) tot op heden.  
 

De dagen waarop de rapportgesprekken gehouden worden zijn; di. 06 dec. en do. 08 
dec. en, in een aantal gevallen, ma. 12 en/of di. 13 dec.  
 

N.B.: de ouders/verzorgers met een kind in groep 7 (bij meester Luuk) krijgen t.z.t. een 

uitnodiging voor een rapportgesprek. Dit als gevolg van zijn afwezigheid. De kinderen 
uit de groep van meester Luuk ontvangen vandaag wel allemaal hun eerste rapport. 
 

RAPPORTGESPREKKEN & GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Komende week zijn de eerste rapportgesprekken (gr 3 t/m 7A). In de verwerkingsruimte 
van de bovenbouw of bij de info balie bij de ingang, zullen we weer een ‘uitstalling’ 
maken van alle gevonden voorwerpen van de afgelopen periode (o.a. werkweek Wold-
huis). Neemt u hier a.u.b. even een kijkje of er toevallig iets van uw kind(-eren) tussen 
ligt. In de Kerstvakantie brengen we alles naar een goed doel. 
Alvast onze dank hier voor. 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
   

______________________________________________________________ 
 

 
 

HULPOUDERS 
GEZOCHT 

 

VOOR DE AANKLEDING VAN DE 
SCHOOL IN ‘KERSTSFEER’ 

 

 

Afgelopen week hebben we alle ouders/verzorgers een MSI bericht gestuurd met de 
vraag om u op te geven mee te helpen de school in kerst sfeer te brengen. Daar heeft 
slechts een handjevol mensen op gereageerd. Deze week is er daarom nog een herin-
neringsbericht verstuurd. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld om te komen helpen 
bij één van onderstaande activiteiten, dan kunt u dit uiteraard nog doen.  
 

Graag aanmelden via het antwoordstrookje bij het MSI bericht wat u heeft ontvangen! 

KLIK HIER om naar dat bericht te gaan. 
 

Geplande activiteiten:  
- do. 8 dec.   : 11.30 u. school versieren  
- woe. 21 dec.  : 14.00 u. opbouwen voor de ouder borrel 
- vr. 23 dec.   : 08.45 u. opruimen kerstspullen 

 

Vele handen maken licht werk! 
 

groeten Carletty en Josine namens de ouderraad 
 

REMINDER!! ... OUDERBIJDRAGE 2016 - 2017 ... REMINDER!! 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Tijdens de ALV van 18 okt. jl. is de eigen bijdrage aan het onderwijs van uw kind voor 
dit schooljaar vastgesteld. Met de gelden die hiermee verkregen worden kunnen we een 
groot aantal activiteiten financieren waardoor ook dit schooljaar weer een onvergetelijk 
schooljaar voor uw kind(-eren) wordt.  

Voor meer info en de hoogte van de bijdrage (KLIK HIER). 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/583842cb-d6e0-4b64-9fc9-15876d47348e
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-ouderbijdrage-2016-2017.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


 

We hopen dat u de gevraagde vrijwillige bijdrage vóór 15 december 2016 over wilt ma-
ken op de rekening van de ouderraad.  
 

Alvast dank voor uw medewerking. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 (2017!!) 
 

Afgelopen week hebben de kinderen van de huidige groepen 7 een brief meegekregen 
waarin gevraagd is of men akkoord gaat om ook komend jaar de werkweek naar Het 
Woldhuis te Apeldoorn te organiseren. Van één gezin hebben we een goedkeuring on-
der voorbehoud. Alle overige ouders/verzorgers hebben aangegeven dat we ook ko-
mend jaar weer naar Het Woldhuis kunnen gaan. Dank daarvoor! We gaan direct van 
start met de voorbereidingen. 
 

Morgen, of anders in de loop van komende week, krijgen de kinderen uit de groepen 7 
een brief mee 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 
ouder/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. 
 

KERSTVIERING 2016 OP DE SCHALM
 

Sinterklaas is nog net niet vertrokken en de kerstwerkgroep, in samenwerking met de 
Oudervereniging, is al weer druk bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. Op 
donderdagmorgen 8 december zullen de verwerkingsruimtes van de school versierd 

worden in de kerstsferen door ouders (zie oproep Oudervereniging!). Op woensdag-
avond 21 december komen alle kinderen naar school om samen het kerstfeest te vie-
ren. Nadere info hierover volgt t.z.t. 
 

We melden u de aangepaste (op) schooltijden voor woensdag 21 en vrijdag 23 decem-

ber. 
 

woensdag  
21 december 

alle groepen: 17.00 u. tot 18.45 u. : kerstviering/kerstdiner 

vrijdag  
23 december 

alle groepen: 08.45 u. tot 12.00 u. : laatste lesdag van 2016 
12.00 u. : begin kerstvakantie 

 

Met de kerstviering van woensdagavond 21 december mogen alle kinderen uit groep 1 
t/m 4 verkleed als een persoon uit het kerstverhaal (liever geen Kerstmannen) naar 
school komen. De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen in chique kleding naar school 
komen. 
Wij zouden het erg fijn vinden als er op vrijdagochtend 23 december, meteen als de 

school begint, ook ouders zijn die de kerstspullen willen opruimen.  
 

Alle kinderen zijn vrijdagmiddag 23 december vrij! Alvast een fijne vakantie toege-

wenst! 
 

De kerstcommissie 

______________________________________________________________ 
 



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
2-12 Max  3A 3-12 Marit  8 
2-12 Daan  4A 5-12 Maud  6A 
3-12 Tom  4A 9-12 Tyfaine  1/2D 
3-12 Julian  7 9-12 Olivier  7A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
02-12 juf Hilde * 4  juf Joyce  
 juf Frida * 8A  juf Saskia  
06-12 juf Hilde  4  juf Anne Marie  
 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
08-12 juf Monique  1-2B  juf Saskia  
 juf Anne Marie  4  juf Hilde  
     

t/m     
07-12 meester Luuk  7  juf Jamie  
     

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

 * i.v.m. het bijwonen van de afscheidsdienst van dhr. M. Houben en de zorg hierbij voor en na de 

plechtigheid op school (HELE dag) 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Wat is het weer een heerlijke tijd van het jaar.  
De kinderen van bso Theresialaan  genieten volop van deze 
Sinterklaas tijd. 
Vorige week werden de kinderen verrast door een stiekem be-
zoek van Pieten, die overal strooigoed hadden neergelegd. 

 

 

De kinderen hebben zelf mooie tekeningen voor Sinterklaas 
en Piet gemaakt en hopen ook dit jaar weer een mooi ca-
deau te krijgen voor op de bso.  
Ook hebben de kinderen heerlijke pepernoten gemaakt,  
die ze natuurlijk lekker mee naar huis mochten nemen om  
op te eten.  
 
Dinsdag 6 december biedt bso Theresialaan opvang aan voor 
de kinderen die deze dag een studiedag hebben.  
Heeft u interesse in opvang voor deze dag? Dan kunt u con-
tact opnemen met Rubi en Ingrid op 073-6110117 

 
Sinterklaas in het land 

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

 

KERSTVIERINGEN IN H. HART KERK  

 

Ook dit jaar zijn er weer diverse kerstvieringen voor het gezin in de H. Hart kerk in Vught. 

Via MSI heeft u de brief reeds ontvangen. Heeft u de brief gemist dan kunt u deze HIER 

nog even nalezen. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-48-kerstviering-h-hart-2016.pdf

