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AGENDA: 
Donderdag 21 jan. schooladvies gaat mee met de groepen 8 

Vrijdag 22 jan. ROOSTERVRIJ gr 1/2 

 Bezoek Natuurmuseum Tilburg (gr. 6A) 

Maandag 25 jan. 15.45: Maandaggesprekken (gr. 1/2 t/m gr. 7A) 
Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 

Dinsdag 26 jan. DAG van de POËZIE 
16.00 – 17.30: OB & BB – overleg 
Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 
20.00-22.30: GMR-vergadering 

Woensdag 27 jan. VOORLEESONTBIJT & OPENING SCHALMBIEB 
studieMIDDAG TEAM 

Donderdag 28 jan. maandoverzicht 6 komt uit 
Bezoek Rijksmuseum Amsterdam (gr. 7 & 7A) 

Adviesgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning mi.+av.) 

Vrijdag 29 jan.  

Zaterdag 30 jan. BENELUX finale FLL te Venlo 
 

 
 

HERINNERING VOORLEESONTBIJT  
 

Beste ouders, opa’s en oma’s,  
 

Op woensdag 27 januari is het 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. Het zou fijn zijn als iedereen er moeite 
voor doet om er iets leuks en moois van te maken. Voor drinken wordt gezorgd. 
 

   
 

De opa’s en oma’s die zich hebben opgegeven zijn van 9.30 tot 10.00 van harte wel-

kom in de klas! 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Paginas/default.aspx?InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016/weekbulletin 03 - 2016.pdf


OPENING SCHALM(SCHOOL-)BIBLIOTHEEK  
 

Wij zijn erg trots op onze prachtige, nieuwe bibliotheek en blij dat kinderboekenschrijf-
ster mevr. Hetty van Aar onze bieb officieel komt openen. Zij is bekend van onder an-
dere haar boeken uit de serie “For girls only”. Na de opening met de hele school, kun-

nen leerlingen van groep 5 t/m 8, genieten van een voorleeskwartiertje door Hetty.  
 

BOEKENVERKOOP 
 

Na het voorleesontbijt, om 12.30 uur is er de mogelijkheid voor leerlingen om een boek 
te kopen en/of te laten signeren door Hetty van Aar. Haar boeken van “For girls only” 
kosten 13,99 (er is geen pinautomaat aanwezig!). U kunt tussen 12.30 en 13.00 even 
met uw kind naar de aula komen als U geïnteresseerd bent. Denkt u eraan om uw kind 
eventueel een boek van Hetty van Aar mee te laten nemen? 
 

Met vriendelijke groet,  
de voorleescommissie 
 

DE SCHALM GAAT NAAR HET MUSEUM 
 

2016 Is het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch. Zijn geboorteplaats, ’s-
Hertogenbosch, eert hem met een internationale tentoonstelling in het Noordbra-

bants Museum.  
 

Jheronimus Bosch ‘Visioenen van een genie’ is onderdeel van het nationale evene-
mentenjaar Jheronimus Bosch 500. De tentoonstelling vormt een eerbetoon aan de 
belangrijkste middeleeuwste kunstenaar die ons land heeft gekend: nooit eerder wer-
den zoveel werken van deze kunstenaar bijeengebracht.  
 

Op De Schalm vinden wij het belangrijk dat de leerlingen kennis maken met het werk 
van Jheronimus Bosch. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 zijn ingeschreven voor 
een onderwijsprogramma in het NoordBrabants Museum.  
 

Er zijn 2 verschillende rondleidingen, voor de groepen 3 t/m 5 ‘ Bosch kijken’ en voor 
de groepen 6 t/m 8 ‘ Bosch onderzoeken’. Hieronder volgt een schema van het bezoek 
aan het museum. 
 

 Dinsdag 16 februari : groep 8 en groep 8a 

 Woensdag 24 februari : groep 6 

 Donderdag 25 februari : groep 6a 

 Donderdag 31 maart : groep 4 en groep 4a 

 Vrijdag 1 april  : groep 7 en groep 7a 

 Dinsdag 5 april  : groep 3 en groep 3a 

 Vrijdag 8 april  : groep 5 en groep 5a 
 

Voor het bezoek van de groepen 3 t/m 8 zijn wij op zoek naar ouders die willen rijden 
en begeleiden. De groepen 8 gaan met de fiets. U ontvangt binnenkort, via MSI, meer 
informatie over het museumbezoek van de groepsleerkrachten. 
 

Vriendelijke groeten, 
Werkgroep cultuur 
Renee Venrooij-Schenkelaars & Stephanie Brouwer 

______________________________________________________________ 
 



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
22-01 Thom Veltmeijer 3A  27-01 Julius Haas 1/2E 
23-01 Floortje Lingg 5A  27-01 Marijn Kemperink 6 
23-01 Robert Kuiper 7  27-01 Tijn Janssen 3 
24-01 Olivia Potters 5  28-01 Valentijn Kolster 4A 
25-01 -03je Frijns 8  29-01 Iris Malbasic 8A 
26-01 Thijs ten Horn 8  29-01 Nanna Geeris 4A 
27-01 Elisa van Iersel 6  29-01 Thom Bergknut 5A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 

21-01 juf Jolanda Franchimont * 1-2C  juf Yvonne Sturing 

 dhr. Gerard de Ronde* dir.  n.v.t. 

22-01 juf Ellen de Koning* 4A  de vervangingspool regelt dit 

 juf Tanja Schepers ^^ IB-BB  juf Marie-Louise Krouwels 

26-01 dhr. Luuk van Kessel ** 7  dhr. Eric van den Eng 

 juf Anne Marie Hikspoors ^ 7A  de vervangingspool regelt dit 
 juf Tanja Schepers ^^ IB-BB  juf Marie-Louise Krouwels 
 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 

* als gevolg van ziekte    ** ziekenhuis controle (hele dag!) 

^ alleen ’s middags    ^^ i.v.m. nascholing 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

 
 

THEMA AVOND ‘ALS DE REM ONTBREEKT’ 
 

In de interactieve lezing ‘Als de rem ontbreekt’ gaat orthopedagoge Suzanne van der 
Star in op alles wat komt kijken bij het opvoeden van je kind met ADHD. Een avond 
waarin je van harte uitgenodigd wordt om zelf inbreng te hebben. Een avond waarin je 
ook kunt leren van ervaringen van andere ‘super ouders’.  
U bent van harte welkom. 
 

Voor de FLYER ‘klik’ hier! 
 

Wanneer? Woensdag 17 februari; aanvang 19.30 uur 
Waar? bs. De Lichtstraat 

 Brabantlaan 73 
 Vught 
 

Kosten? De toegang is gratis,  
Aanmelden? Via de website  www.cjgdemeierij.nl  kunt u zich aanmelden. 
 

  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2003%20CJG%20thema%20avond%20-%20Als%20de%20rem%20ontbreekt.pdf
http://www.cjgdemeierij.nl/


 

Wat is het Centrum Jeugd & Gezin? 

Het CJG geeft antwoord op al uw vragen over opvoeden en opgroeien. We geven 
gratis informatie, advies, begeleiding of hulp. U kunt ons bellen, mailen of langsko-
men bij onze inlooppunten. 
 

●www.cjgvught.nl ● www.cjghaaren.nl ● www.cjg-gestel.nl 
 

Volg ons op twitter@cjgvgh of like onze facebook CJG Vught Haaren Gestel 
 

VESTINGLOOP DEN BOSCH: 
 

Eind mei wordt in Den Bosch voor de 11
e
 keer de ‘Vestingloop’ georganiseerd. Heb je 

interesse om hieraan mee te doen dan kun je je dar 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 schrij-
ven voor de 11e editie van de Vestingloop ’s-Hertogenbosch op zondag 29 mei 2016. 
De inschrijfperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe 
goedkoper het is. Doe er je voordeel mee! 
  

 

1 km kids run  
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen 
ook dit jaar GRATIS deelnemen aan de 1 km 

kids run. Vet om in de stad van Jeroen Bosch te 
finishen bij de voet van de Sint Jan door super-
snel steeds weer een voet voor de ander te 
zetten. Kortom 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 moe-
digen. 

 

  

 

FUNGAMES 2016 
 

MOVE Vught organiseert, samen met studenten van het KW l colle-
ge uit Den Bosch, de FunGames  

Voor meer info en de uitnodiging zie bijgevoegde flyer. 
 

http://www.cjgvught.nl/
http://www.cjghaaren.nl/
http://www.cjg-gestel.nl/
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://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2003%20Fungames%202016.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 03 Fungames 2016.pdf

