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AGENDA: 
Donderdag 14 jan. 16.00 – 17.30: TEAMvergadering 

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

Zaterdag 16 jan.  

Zondag 17 jan. Schoolvolleybaltoernooi gr. 4 t/m 6 & 7/8 

Maandag 18 jan.  

Dinsdag 19 jan.  

Woensdag 20 jan.  

Donderdag 21 jan. schooladvies gaat mee met de groepen 8 

Vrijdag 22 jan. ROOSTERVRIJ gr 1/2 

 Bezoek Natuurmuseum Tilburg (gr. 6A) 

 

 
 

INSCHRIJVING BROERTJES/ZUSJES  
 

Wekelijks bereiken ons aanvragen van ouders om hun kinderen op onze school in te 
schrijven. Voor een zuivere leerlingenprognose hebben we de inschrijving van eventu-
ele broertjes en zusjes nodig. Wij verzoeken u vriendelijk om broertjes en zusjes zo 
spoedig mogelijk op te geven, zodat een duidelijker beeld van het aantal te verwach-
ten leerlingen gevormd kan worden. De inschrijfformulieren kunt u ophalen bij de con-
ciërge of downloaden van onze website www.deschalmvught.nl. Bij het invullen vragen 
wij u om vooral het burgerservicenummer niet te vergeten. De ingevulde inschrijffor-
mulieren kunt u afgeven bij onze conciërge. 
Dank voor uw hulp.  
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

HERINNERING … OUDERBIJDRAGE 2015-2016 … HERINNERING 
 

Via dit bericht wil ik u laten weten dat de ouderbijdrage voor dit schooljaar al door heel 
veel ouders/verzorgers is voldaan. Heel veel dank voor uw bijdrage. Hierdoor kunnen 
we de geplande activiteiten ook daadwerkelijk door laten gaan. 
 

Van een aantal gezinnen heb ik tot op heden nog geen (financiële) ‘reactie’ (lees: bijdrage) 
mogen ontvangen. Mogelijk is dit aan uw aandacht ontglipt en bent u het vergeten. Ik 
hoop dat u per ommegaande alsnog de bijdrage wilt voldoen zodat ook de overige, 
voor dit schooljaar en voor uw kind geplande activiteiten, door kunnen gaan. 
 

Namens alle kinderen enorm bedankt. 
 

Met vriendelijke groet, 

http://www.deschalmvught.nl/
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016/weekbulletin%2002%20-%202016.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_02_-_2016


 

Paul-Jeroen Zweep 
Penningmeester (06 - 225 617 75) 
______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Charlotte Kuypers  groep 1/2A 

 Cas Hendriks   groep 1/2A 

 Elisa Seerden   groep 1/2B 

 Floris van Mierlo   groep 1/2B 
 

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

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
16-01 Casper Wouters 7 
17-01 Jesse Boers 8 
18-01 Fiene van Oeijen 6A 
19-01 Joep Derissen 6A 
21-01 Guus Daanen 7A 
22-01 Thom Velt-05jer 3A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
15-01 juf Marlous v. der Miessen 6A  juf Dominique Kooper 

16-01 & 17-01 dhr. Luuk van Kessel* 7  dhr. Eric van den Eng 

19-01 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 
20-01 juf Monique Teulings 1/2A  juf Anneke Dielissen 
     
     

* als gevolg van ziekte 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

  
PANNA TOERNOOI 
 

MOVE Vught organiseert, samen met studenten van het KW l college uit Den Bosch, 
een ‘PANNA Toernooi’ voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8.  
 

Voor meer info en de uitnodiging zie onderstaande flyer.  

 
 

SCHOOLSPOT.NL VOOR HET ONDERWIJS 
 

 

 

Schoolspot is voor het basisonderwijs de 
webwinkel gericht op ouders van leer-
lingen in het basis- en speciaalonderwijs. 
 

Door het contract van onze school met 
APS IT-diensten, een firma die centraal 
de software voor basisscholen in Neder-
land inkoopt, kunt u als ouder van onze  

http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635421/eQ9vEKsAuxZbug5
https://www.schoolspot.nl/
https://www.schoolspot.nl/


 

school, ICT-producten aanschaffen voor uw kind via deze internetwinkel. Deze inter-
netwinkel, voorheen bekend onder de naam ‘SURFSPOT’, is al jaren exclusief de win-
kel voor studenten en sinds enkele jaren is er die mogelijkheid ook voor het basison-
derwijs.De nieuwe naam en uitstraling maakt de winkel meer herkenbaar voor het ba-
sisonderwijs. Daarnaast breidt men het assortiment van schoolspot verder uit met pro-
ducten voor het leren thuis, aansluitend op het onderwijs in de klas. 
  
Het bestelproces blijft hetzelfde, je kunt gewoon blijven inloggen met je beken-
de inloggegevens. De service en de lage prijzen blijven uiteraard zoals je van ons ge-
wend bent. 
  

Nieuwsgierig naar de nieuwe webwinkel? Neem dan nu een kijkje op schoolspot. Je 
kunt hen ook volgen op facebook. 
  
Graag tot ziens op schoolspot! 
 

GRATIS BOEK: 
 

Jammer genoeg vinden niet alle kinderen lezen leuk. Soms omdat ze veel moeite 
hebben met lezen, soms omdat ze het juiste boek niet hebben gevonden. Speciaal 
voor deze leerlingen is Yoleo ontwikkeld. Via de computer of iPad wordt een boek 
voorgelezen en een handig karaokebalkje loopt intussen mee met de tekst. En hoe 
meer je leest, hoe meer punten je kan verdienen. 
 

Nu bestaat de mogelijkheid om via yoleo gratis het karaokeboek “Een miniheks in het 
weerwolvenbos” van Paul van loon te lezen. U kunt daarvoor nu tijdelijk gratis een 
account aanmaken op www.yoleo.nl. De rest wijst zich vanzelf! Veel plezier met lezen! 
 

  
 

http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635423/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635424/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635425/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635426/eQ9vEKsAuxZbug5
http://www.yoleo.nl/

