
 

 

 

17-03 
19/01/2017 - 

25/01/2017 

 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
   

 

AGENDA: 
Donderdag 18 jan. 16.00-17.30: scholingsmoment TEAM - onderzoeksgroepen 

Vrijdag 19 jan. spelletjesmiddag gr. 1/2 

Maandag 22 jan. 15.45-17.00: Maandaggesprekken (gr. 3 t/m 8) 
20.00: GMR vergadering 

Dinsdag 23 jan. 13.30-15.00: Muziekvoorstelling (gr. 5-6) 
16.00-17.00: overleg onderzoeksteam TAAL 

Woensdag 24 jan. VOORLEESONTBIJT 

13.00-15.00: scholingsmoment TEAM  
14.00-16.30: infobijeenkomst cultuur & muziek 

Donderdag 25 jan. DAG van de POËZIE 
maandoverzicht 6 komt uit 
schooladvies gaat mee met de groepen 

Vrijdag 26 jan. Roostervrij gr. 1 t/m 2 

 i.v.m. studiedag LKR gr 3 t/m 8 
’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE overige groepen 

 

 
 

INTERNATIONAL HANDS OP DE SCHALM  
 

Op 8 januari 2018 startte een uniek project in Brabant. Bij Stichting Leijestroom 
en in het bijzonder op bs. De Schalm en bij Stichting Vivent kwamen vier Euro-
pese vrijwilligers o.a. om daar gedurende langere tijd te werken  
 

In Brabant heeft men in de zorg en op basisscholen een tekort aan extra handen. Door 
dit unieke project kan er meer aandacht uitgaan naar schoolkinderen en dementerende 
bejaarden. Met de schoolkinderen kunnen ook extra activiteiten ontplooid worden, zoals 
natuur- en cultuurprojecten. Hierdoor wordt het zogenaamde niet-formele leren extra 
gestimuleerd, wat in de huidige maatschappij van steeds groter belang wordt. Door in-
tensiever contact en uitwisseling met andere culturen ontstaat er meer diversiteit op de 
basisscholen maar ook in de stad ’s-Hertogenbosch. Hiervan kunnen zowel de Euro-
pese vrijwilligers als de ontvangende instellingen en gemeente ‘s-Hertogenbosch profi-
teren, immers door vergroting van kennis, ervaringen en begrip leert men dingen vanuit 
verschillende perspectieven te bekijken en neemt de dynamiek in een organisatie en in 

de stad toe. Voor meer info over dit project KLIK HIER! 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-international-hands-in-brabant.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_03_-_2018
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-03-2018.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


 
 

VOORLEESONTBIJT  
 

Op woensdag 24 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. 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. 
 

   
 
 

Naast het ontbijt hebben we afgelopen week via MSI 
voor de groepen 1 t/m 4 opa’s en oma’s uitgenodigd 

om in de klas van hun kleinkind ongeveer een kwar-
tier aan een klein groepje voor te lezen. Hier hebben 

we al heel veel reacties op gekregen. De opa’s en 
oma’s die komen voorlezen hebben al van de 
groepsleerkracht te horen gekregen dat ze worden 
verwacht. 

 
Voor groep 1-2 raden wij aan om een prentenboek voor te lezen. In groep 3 en 4 kan 
het ook een kort verhaaltje zijn. 

 

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.  
 

SYLVIE FLAMINGO’S  
 

 
The Cast 

Sylvie Flamingo’s birthday party 
Komende week verzorgen de collega’s van Such Fun! 
Op De Schalm een optreden voor groep 1 tot en met 4.  
Samen met 6 studenten van de PABO van Canterbury 
die drie weken stage lopen in Den Bosch brengen ze 
Sylvie Flamingo’s birthday party op de planken. Het 
verhaal is losjes gebaseerd op Sylvie van Jennifer Sa-
ttler. Voor het eerst zijn er ook Such Funners die voor 
muzikale begeleiding zorgen! 
 

Sylvie Flamingo is bijna jarig en nodigt haar vrienden uit voor haar verjaardag. Ook 
denkt ze na over haar outfit, want ze is een beetje uitgekeken op al dat roze. Dat 



betekent dat ze haar dieet moet veranderen. Een zoektocht langs haar vrienden 
Roodkapje, koe, bij en draak levert een hoop transformaties op en ze wordt ook zelf 
nog eens opgegeten door een monster, maar uiteindelijk beseft ze dat ze toch ge-
woon het liefst wil zijn wie ze is: een roze, garnalen-etende flamingo! 
 

Wil je er meer over lezen en weten? KLIK HIER! Er staan ook berichten over Sylvie 

Flamingo’s op FACEBOOK en op TWITTER op 
 

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 traditio-
nele ‘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 speciaal katern BD van ma. 15 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’ verderop 

in dit weekbulletin. 
 

ENGLISH UPDATE JAN. 2018 
 

Check out the latest English Lessons. We have all been having fun with new topics, 
songs and games. 

PLEACE FOLLOW THE LINK! and watch our special VIDEO 

 

CARNAVAL 2018  
 

Binnenkort breekt ook op De Schalm weer het feest van CARNAVAL los! Op vrijdag-
morgen 9 feb. zal er volop gehost, gedanst gesprongen worden en uiteraard lopen we 
de polonaise. Naast het vieren van dit gezellige feest op school staan er met Carnaval 
nog meer feestelijke activiteiten in ons eigen ‘Dommelboarzendurp’ op het programma. 
Denk aan ‘Deun en Deinder’ (zie elders in dit weekbulletin) maar ook aan de kinderoptocht 
waar we met De Schalm aan mee doen. 
 
Meer info over dit feest, het meedoen en het aanmelden om hieraan mee te doen, vind 

je in DEZE BRIEF! Lees hem snel en reageer: KLIK HIER! 
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
19-01 Joep  8 
22-01 Floris  1/2B 
22-01 Elisa  1/2B 
22-01 Thom  5 
23-01 Floortje  7A 
24-01 Olivia  7 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-sylvie-flamingo-s.pdf
http://www.facebook.com/suchfunenglish
https://twitter.com/SuchFunDB
https://www.bd.nl/binnenland/schoolkeuze-voor-je-kind-zo-pak-je-dat-aan~a0756777/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-49-open-dagen-2017-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-english-update-jan-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-carnaval-2018.pdf
mailto:carnavalschal@hotmail.com
https://www.bd.nl/binnenland/schoolkeuze-voor-je-kind-zo-pak-je-dat-aan~a0756777/


VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
18-01 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Stephanie  5  juf Marjo  
 juf Lieke  6A  juf Colette  
19-01 juf Stephanie  5  juf Marjo  
 juf Lieke  6A  juf Renée  
22-01 juf Stephanie  5  juf Anita  
23-01 juf Stephanie  5  juf Anita  
24-01 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne Mutsaars 
 juf Stephanie  5  juf Nelly  
25-01 juf Stephanie  5  juf Nelly  
26-01 juf Stephanie  5  juf Nelly  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

KEUZEGIDS MIDDELBARE SCHOLEN 2018 
 

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 leerkrachten 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 2018. 
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. 
 

MINDFULNESS 4 KIDS 
 

 

NIEUW in Vught:  
8 weekse Mindfulness training voor ba-
sisschoolkinderen. 
 

Locatie : Yoga studio Fort Isabella 
 

Start : maandag 19 februari 2018 
 

Tijd : 15.30 - 16.30 uur    6-9 jaar 
   16.45 - 17.45 uur     9-12 jaar 
 

KLIK HIER! voor meer info 

 

  

http://www.kiesjeschool.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-mindfulness-4-kids.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-mindfulness-4-kids.pdf


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! 
 

VIER KONINGSDAG MET HET GILDE 
 

Om kennis te maken met de jeugdactiviteiten van 
Het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan ben je 
welkom om met hen mee te doen op Koningsdag. 

Meer info? KLIK HIER! 
 

 
 

  

https://devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_leerlingen/II/
https://devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_ouders/II/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-koningsdag-en-het-gilde.pdf
http://www.devogids.nl/
https://devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_leerlingen/II/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-koningsdag-en-het-gilde.pdf


TEHATERWEEKEND DE SPEELDOOS 
 

Theater de Speeldoos neemt dit seizoen voor het eerst deel aan het Nationaal Theater-
weekend. Tijdens dit weekend kun je voor slechts € 10,- per kaartje naar een voorstelling 
in het theater. Geniet van een mooie avond cabaret bij Martijn Kardol, luister naar de 
Hollandse deuntjes van de Meisjes met de Wijsjes of kom gezellig met het hele gezin 
naar de jeugd- en familiedag! Let’s meet in het theater! 
 

Meer info? KLIK HIER! 

 

  

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-theater-voor-een-tientje.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-theater-voor-een-tientje.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-theater-voor-een-tientje.pdf


LAZY SUNDAY AFTERNOON JAZZ 
 

  

 

 

 
 

 

 

  

http://www.guldenberg.nl/nl/agenda/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-03-lazy-sunday-afternoon-jazz-1718.pdf


DEUN EN DEINDER 
 

 
 

 
 

http://www.dommelbaorzedurp.org/

