
Geluk maak je zelf 
 
Het 90-jarig bestaan van basisschool De Schalm hebben we gevierd met het 
prachtige thema Geluk. De burgemeester kwam naar onze school om het 
geluksjaar officieel te openen. Speciaal voor De Schalm werd een mooi 
gelukslied gecomponeerd dat alle kinderen inmiddels uit volle borst kunnen 
meezingen. De kinderen hebben geluk verspreid in Vught in de vorm van 
hartjes met lieve teksten erop en dat leverde mooie artikelen op in de media.  
 
Heeft u recent de boom in de hal al eens keer bekeken? Aan het begin van het 
schooljaar stond daar een grote boom met kale takken. Inmiddels staat de 
geluksboom in volle bloei, hij hangt vol met kleurrijke bladeren waarop de 
kinderen hun geluksmomentjes hebben geschreven. “Geluk is als ik in het 
weekend ’s morgens bij papa en mama in bed mag kruipen”. “Geluk is als we 
samen een ijsje gaan eten”. Geluk blijkt voor veel kinderen in hele kleine 
dingen te zitten. 
 
De ouderraad heeft een grote financiële bijdrage geleverd aan het thema. Alle 
leerlingen hebben een gelukswerkboek gekregen en iedere klas kreeg een 
themaboek en themakaarten over geluk. Alle leerkrachten kregen aan het 
begin van het schooljaar een training tot gelukscoach van Gelukskoffer zodat ze 
het thema op een professionele manier konden verwerken in het lesaanbod. 
 
Aan het begin van het schooljaar hadden we niet kunnen denken dat ons 
geluksgevoel dit jaar zo zwaar op de proef zou worden gesteld. Wat een 
verdrietige momenten hebben we samen gedeeld. De vader van Joris en Klaas 
die totaal onverwacht overleed. Isa, het dochtertje van juffrouw Stephanie die 
maar zes maanden mocht worden. Eef uit groep vier, die zo dapper vecht tegen 
een afschuwelijke ziekte. En leerlingen van wie een van de ouders ziek is. 
Onvoorstelbaar dat dit ons allemaal in één jaar tijd is overkomen. 
 
Toch waren het juist deze heftige momenten die gepaard gingen met de 
mooiste geluksmomentjes. Klasgenoten van Joris hebben helemaal zelf 
subsidie geregeld waarmee een groot voetbalgoal is geplaatst in het park bij 
het huis van Joris, zodat hij met zijn broers en moeder een balletje kan gaan 
trappen als het ze even allemaal teveel wordt. Eef, die na een periode van 
verblijf in het ziekenhuis weer huppelend het plein oprent, zo blij dat ze weer 
lekker naar school kan.  Juffrouw Stephanie die zoveel lieve gedichtjes en 
briefjes heeft gekregen van alle kinderen om haar te troosten. Zo hebben we 
geleerd dat ook bij intens verdriet geluksmomenten horen. 



Het hele jaar is er door een groep ouders en kinderen vele uren gewerkt aan 
het beplakken van de betonnen banken met kleurrijk mozaïek. De afbeeldingen 
op de banken zijn gebaseerd op de gelukstekeningen van de kinderen. Zo is 
geluk vereeuwigd op ons schoolplein. 
 
Het Gelukscomité wenst u een hele fijne vakantieperiode toe waar jullie met 
elkaar lekker genieten van mooie geluksmomentjes!  
 
 
 
 


