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AGENDA: 
Donderdag 07 jan.  

Vrijdag 08 jan. spelletjesmiddag gr. 1/2 

Maandag 11 jan. 19.45-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 12 jan.  

Woensdag 13 jan. 20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Donderdag 14 jan. 16.00 – 17.30: TEAMvergadering 

Vrijdag 15 jan. Bezoek Natuurmuseum Tilburg (gr. 6) 

 

 
 

2016!  
 

Ik hoop dat u naast een prettige Kerstvakantie ook hele mooie, waardevolle 
dagen heeft gehad en wens u, namens het team van bs De Schalm een goe-
de start en een mooi 2016 in een goede gezondheid! 
 

Hartelijke groet, 
Gerard de Ronde 
 

 
 

UITNODIGING THEMA-AVONDEN VIA MSI VERSTUURD!  
 

Onderwijs is zoveel meer dan alleen kennisoverdracht aan kinderen. 
 

Wij vinden het bijzonder prettig om geheel vrijblijvend de mogelijkheid te kunnen bie-
den om u als ouder(s)/verzorger(s) te informeren omtrent onderwerpen waar met re-
gelmaat over gesproken wordt. 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016/weekbulletin 01 - 2016.pdf


Vandaar dat we in februari 2016 twee thema-avonden op Basisschool de Schalm or-
ganiseren. Dit doen wij in samenwerking met Heidy Kerste, kindercoach en eigenaar 
van Glinsterkind, praktijk voor kindercoaching. Heidy verzorgde tijdens de eerste ou-
deravond van dit schooljaar een deel van de avond en vertelde over kindercoaching. 
 

Zij zal op 17 februari ingaan op faalangst. Gedurende de tweede avond op 24 februari 

zal zij u informeren over hoogsensitiviteit. KLIK HIER voor de brief met daarin het 

antwoordstrookje. 
 

KISS & RIDE ZONE 
 

Enige tijd geleden hebben we u op deze plek gevraag of u ‘s morgens de ‘Kiss and 
Ride zone’, aan de voorzijde van onze school, ALLÉÉN wilt gebruiken om uw kind af 
te zetten en direct door te rijden. Hoewel het merendeel van u deze zone op de juiste 
manier gebruikt, is er nog steeds een aantal ouders/verzorgers die uit de auto stappen 
en hun kind begeleiden naar ‘het plein’ (in de OB maar ook de BB). 
Andere ouders, die de ‘K & R-zone’ wel juist willen gebruiken, worden hierdoor gehin-
derd wat tot ergernis maar vooral tot gevaarlijke situaties leidt.  
 

   
 

Afgelopen week hebben BOA’s uit de gemeente Vught/Den Bosch vóór schooltijd voor 
onze school gesurveilleerd. Dit heeft er toe geleid dat zij begin deze week nog waar-
schuwingen hebben uitgedeeld maar inmiddels ook een aantal van onze ou-
ders/verzorgers heeft geverbaliseerd (± € 90,= per overtreding).  
 

Hierbij laten we dus nogmaals weten dat de ‘K & R –zone’ uitsluitend en alleen be-
doeld is om hier uw kind uit te laten stappen en direct door te rijden.  
Wilt u uw kind toch zelf naar het plein brengen? Parkeert u dan uw auto elders in de 
Theresialaan.  
Ouders/verzorgers van wie het kind nog in groep 1/2 zit, mogen de auto aan de ach-
terzijde parkeren.  
Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 
 

N.B.: nog een paar ‘nuttige TIPS’ voor een goed werkende K & R-zone:  
 

- Komt u a.u.b. via Het Loeffplein (H. Hart kerk) naar onze school gereden. 

U kunt uw kind op deze manier veilig aan de trottoir-/schoolzijde uit laten 
stappen.  

 

- Wanneer u uit de richting van de Martinilaan komt, kunt u het beste een 
‘rondje’ St. Barbarastraat, St. Catharinastraat rijden. U komt zo ook aan 

de juiste, rechterzijde van de Theresialaan om uw kind uit te laten stappen 
aan de trottoir-/schoolzijde. Dit i.v.m. de doorstroming! 

 

  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2001%20uitnodiging%20infoavond.pdf


BERICHTEN VIA MSI ZIJN PER ONGELUK VERWIJDERD  
 

Door een technische storing zijn per ongeluk zowel verstuurde als ontvangen mails én 
berichten van de afgelopen 7-10 dagen, verloren geraakt. Omdat het niet over één dag 
gaat maar over, naar verwachting, een periode van ruim een week is het onduide-
lijk welke mails/berichten wel en welke niet 'verloren' zijn geraakt. Het terugplaatsen 
van de laatste back-up geeft daarom geen garantie dat alles weer 'gevonden' en/of 
hersteld is. 
Omdat u alle vanuit school verstuurde mails en berichten, ook in uw mailbox ontvangt, 
verwachten we dat u de meeste info toch heeft ontvangen. Reageren op deze 
mails/berichten is echter in de meeste gevallen onmogelijk geworden omdat deze 
mails en berichten namelijk verwijderd zijn van de MSI server. Wanneer u dus nog wilt 
reageren dan verzoek ik u om even een apart bericht via MSI naar ons/de geadres-
seerde te sturen. 
Indien u de afgelopen 7-10 dagen een bericht naar school/ondergetekende heeft ge-
stuurd en u heeft hier nog geen reactie op ontvangen, dan verzoek ik u vriendelijk dat 
bericht NOGMAALS te sturen. Twijfelt u of uw bericht is ontvangen dan raad ik u aan 
om dat bericht nogmaals naar school te sturen. Wij nemen/Ik neem dan als nog z.s.m. 
contact met u op. 
Excuus voor het ongemak. 
  

met vriendelijke groet, 
G. de Ronde 
directeur 

______________________________________________________________ 
 

 
 

AANMELDEN CARNAVAL 
 

Ook dit jaar gaat De Schalm weer graag meedoen met 
een 2-tal échte carnavalsactiviteiten, waar andere scho-
len uit Vught ook aan deelnemen. Het gaat om het Lied-
jesfestival ‘Deun en Deinder veur de keinder’ op 23 
januari en om de Kinderoptocht tijdens het carnaval op 

dinsdag 9 februari. Net als afgelopen jaar gaan we er 
een ‘gezellige boel’ van maken. Doe jij dit jaar ook mee?  
 

KLIK HIER voor de brief die aan alle kinderen is mee-

gegeven.  
 

We hopen op heel veel reacties!  

De CARNAVAL SCOMMISSIE 

 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 11 januari om 19.45 u. is de volgende MR-vergadering. Indien u iets te 
melden of te vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste half uur van dit 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2001%20Aanmeldbrief%20Carnaval.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20142015 BIJLAGEN/wk 02 Aanmeldbrief Carnaval.pdf


overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers van onze 
school om hierbij aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Isabelle Rutten  groep 1/2C 
 

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

VOORLEESONTBIJT  
 

Beste ouders, opa’s en oma’s,  
 

Op woensdag 27 januari is er weer een voorleesontbijt op De Schalm. De kinderen 

komen op de gewone aanvangstijd naar school. De bedoeling is dat de kinderen op 
school ontbijten en dat er vooral veel voorgelezen wordt.  
 

Groepen 1-2: 
De kinderen mogen in hun pyjama naar school komen en nemen hun eigen ontbijt 

mee. Voor drinken wordt gezorgd. 
 

Groepen 3 t/m 8: 
Deze kinderen maken een ontbijt voor elkaar. In de klas wordt bepaald wie voor wie 

een ontbijtje klaarmaakt. Het zou fijn zijn als iedereen er moeite voor doet om er iets 
leuks en moois van te maken. Voor drinken wordt gezorgd. 
 

   
 

Gevraagd: Opa’s en oma’s die willen voorlezen 
 

Naast het ontbijt willen we voor de groepen 1 t/m 4 
opa’s en oma’s uitnodigen om in de klas van hun 

kleinkind ongeveer een kwartier aan een klein groep-
je voor te lezen. Voor groep 1-2 raden wij een pren-

tenboek aan. In groep 3 en 4 kan het ook een kort 
verhaaltje zijn. Alle ouders hebben een brief ontvan-
gen via MSI, waarmee ze via een antwoordstrook 
een opa of oma op kunnen geven! 

 
 

Opa’s en oma’s zijn van 9.30 tot 10.00 van harte welkom in de klas! 
 



In de groepen 5 t/m 8 zorgen de leerkrachten zelf voor een voorleesmoment 
in de groep.  
 

OPENING SCHALM(SCHOOL-)BIBLIOTHEEK  
 

Wij zijn erg trots op onze prachtige, nieuwe bibliotheek en blij dat kinderboe-
kenschrijfster mevr. Hetty van Aar onze bieb officieel komt openen. Zij is be-
kend van onder andere haar boeken uit de serie “For girls only”. Na de ope-
ning met de hele school, kunnen leerlingen van groep 5 t/m 8, genieten van 
een voorleeskwartiertje door Hetty. Om 12.30 is er de mogelijkheid voor leer-
lingen om eventueel hun eigen boek te laten signeren door Hetty van Aar. 
Denkt u eraan om uw kind eventueel een boek van Hetty van Aar mee te la-
ten nemen? 
 

Met vriendelijke groet,  
de voorleescommissie 

 

OPEN DAGEN VO 
 

Deze periode, januari, februari en in een enkel geval ook nog in maart, houden de 
scholen voor VO in de regio weer hun traditionele ‘OPEN DAGEN’. Op onze website 
hebben we voor u een overzicht gemaakt van de (meeste) Open Dagen van scholen 
voor VO uit de regio. In de kranten (zie ‘affiche’ speciaal katern BD van woe. 06 jan. jl.) en sommige 
huis aan huis bladen zullen deze data ook terug te vinden zijn. 
Via ‘DEZE LINK’ komt u direct bij het overzicht. 
 

N.B.: bij de groepen 8 is ter inzage folder materiaal van de verschillende scholen te 

vinden. Geïnteresseerde kinderen (en ouders/verzorgers) kunnen hier even doorheen 
kijken/lezen. 
M.b.t. de overgang naar het VO is er nog een tweetal ‘ingekomen berichten’ verder-

op in dit weekbulletin. 
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
09-01 Faas Weck 1/2B 
12-01 Floor van der Heijden 1/2D 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
07-01 & 08-01 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 

07-01 t/m 15-01 juf Reinie Poelstra* 3/3A  juf Lieke van de Ven 

07-01 t/m 15-01 dhr. Luuk van Kessel* 7  dhr. Eric van den Eng 

15-01 juf Marlous v. der Miessen 6A  juf Dominique Kooper 
     

* als gevolg van ziekte 

______________________________________________________________ 
  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2001%20BD%20affiche%20onderwijskrant%202016.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2050%20open%20dagen%202015%20-%202016.docx.pdf


INGEKOMEN BERICHTEN 
 

GOED VOORBEREID NAAR DE OPEN DAG 
 

Een goede voorbereiding is het halve werk! 
 

 
 

OPENDAGENSPECIAL 
 

> Met de checklist van de VO Gids goed voorbereid naar de open dag! 
De komende maanden zijn de open dagen weer belangrijke momenten bij de school-
keuze van de groep 8 leerlingen. De open dag is een goed moment om de sfeer van 
de  

 

school te proeven en met leerkrachten van gedachten 
te wisselen.  
 

Maar welke vragen stel je dan?  
En waar kun je op letten?  
Daarom heeft de redactie van de VO Gids een handige 
checklist samengesteld. Ook voor de leerkrachten van 
groep 8 een mooi middel om de leerlingen goed voor-
bereid te laten deelnemen aan de open dagen!   
 
Je kunt de checklist van de VO Gids nu downloaden: 
 

>  Checklist voor de leerlingen (pdf) 
>  Checklist voor de ouders (pdf) 
 

 

Alle kinderen uit de groepen 8 krijgen dit boekwerk ook nog mee naar huis! 
 

KEUZEGIDS MIDDELBARE SCHOLEN 2015 
 

Net als alle andere basisscholen steekt ook bs De Schalm in deze periode veel tijd en 
energie in de schooladviezen voor al haar leerlingen die volgend schooljaar naar de 
middelbare school gaan. Officieel blijft dat advies beperkt tot het schoolniveau dat bij 
uw kind past. Maar vaak wilt u als ouder ook de mening weten van m.n. de leerkrach-
ten uit groep 8 over school a of b. Zij helpen u uiteraard graag en zullen u adviseren 
maar is er ook, naast het bezoeken van de Open Dagen, een andere manier om er 
achter te komen welke school het best past bij uw kind? 
 

Gelukkig is er nu een EXTRA informatiebron: de Keuzegids Middelbare Scholen 2016. 
Deze nieuwe gids biedt zowel de school als de ouders handvatten bij het vergelijken 

van scholen in de omgeving. En de bijbehorende website Kiesjeschool.nl maakt 

die zoektocht nog makkelijker. 
 

http://www.devogids.nl/images/stories/checklist_kids_c.pdf
http://www.devogids.nl/images/stories/checklist_ouders_c.pdf
http://www.kiesjeschool.nl/
http://www.devogids.nl/opjescherm/2015-2016/de_meierij/


Onlangs is de nieuwe Keuzegids gepubliceerd. Heeft u interesse, kijkt u dan eens op 

www.keuzegids.org/middelbarescholen. (versie 2015!) 
 

Wie deze Keuzegids in de webwinkel aanschaft (€18,= per exemplaar), krijgt direct een 

uniek wachtwoord voor de website www.kiesjeschool.nl. Het boek volgt daarna 

per post.  
 

U kunt het open gedeelte van deze website nu al bekijken; alle oordelen en detailin-
formatie per school zijn toegankelijk met een wachtwoord. 
 
 

 
  

http://www.keuzegids.org/middelbarescholen
http://is.ss8.gmsend.com/sendlink.asp?HitID=1389274302737&StID=9334&SID=4&NID=349204&EmID=19789162&Link=aHR0cDovL3d3dy5raWVzamVzY2hvb2wubmwv&token=7ca20be24d6ec0ab4a5955e43135c37801c5b7fd


FUNGAMES 
 

 
 

 
 

http://www.movevught.nl/#activiteiten

