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AGENDA: 
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 

Zondag 31 jan.  
Maandag 01 feb.  
Dinsdag 02 feb. 16.00-17.30: TEAMvergadering 
Woensdag 03 feb.  
Donderdag 04 feb.  
Vrijdag 05 feb. Carnavalsviering in de groepen 

 

’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE 
GROEPEN i.v.m. het begin van de Voorjaars-
vakantie 

 

 
 

HONDEN OP HET PLEIN  
 

 

Afgelopen week is ons schoolplein ‘bezocht’ 
door één of meerdere honden, al of niet on-
der begeleiding van zijn of haar ‘baasje’. Of 
dit bezoek heeft plaatsgevonden vóór of ná 
schooltijd hebben we niet kunnen waarne-
men. Blijkbaar is er gedacht dat dit een 
mooie ‘honden uitlaat plek’ is. Dat dit voor de 
nodige overlast gezorgd heeft (lees: vuile 
schoenen en een smerige vloer), kunt u be-
grijpen. 

 

Wanneer u uw kind naar school brengt of komt opha-
len, neemt u dan gerust uw huisdier mee. Wilt u er 
echter wel zorg voor dragen dat het plein en de stoep 
rond onze school, verschoond blijft van de uitwerpse-
len van uw viervoeter? 
 

Namens de kinderen, de collega’s maar vooral na-
mens de schoonmaakdienst, hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
 

 

P.S.: mocht een ‘ongeluk’ zich toch onverhoopt voor doen, ruimt u het dan a.u.b. wel 

even op? Dank u wel! 
 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016/weekbulletin 04 - 2016.pdf


PARKEREN VÓÓR ÉN NÁ SCHOOLTIJD  
 

Mede onder invloed van het regenachtige weer van de laatste dagen/week bespeuren 
we een toename van het autoverkeer aan zowel de voor- als achterzijde van onze 
school. Een gevolg is dat er een ‘parkeerprobleem’ ontstaat. Auto’s worden vervolgens 
daar weggezet waar dit niet is toegestaan (aan de achterzijde buiten de parkeervakken en aan de 

voorzijde o.a. op de K & R-zone waardoor andere ouders geen gebruik kunnen maken van deze strook). 
 

Ook wordt er aan de achterzijde van onze school op het gras gedraaid waardoor dit 
ernstig beschadigd wordt. 
 

Vanuit Kentalis/Talent is ons daarom opnieuw gevraagd of wij u willen laten weten dat 
het uitsluitend en alleen de bedoeling is dat u in de vakken parkeert en alleen op de 
verharde weggedeelten wilt keren.  
 

Wij vragen u nogmaals om uw medewerking.  
Mede namens de directie van Kentalis/Talent bedankt! 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

DE SCHALM WINT PRESENTATIEPRIJS TIJDENS SCHOLENWEDSTRIJD 
 

Op zaterdagmiddag 23 januari j.l. werd de jaarlijkse scholenwedstrijd voor het beste 
carnavalslied Deun & Deinder georganiseerd in de nieuwe Elzenburg-zaal in Vught. 
We hebben voor dit evenement 24 aanmeldingen ontvangen. Afgelopen week is er op 
school nog druk geoefend en gewerkt aan de aankleding.  
 

Afgelopen zaterdag was het zover. Na loting mocht De Schalm als 4e school optreden 
na De Wieken, De Baarzen en de Springplank. Twee vaders hebben een nieuwe tekst 
geschreven op een oud Oeteldonks nummer. Ons lied heette ‘Dommeldurpse Dagen’.  
We werden begeleid door de kapel van juffrouw Renée ‘Danmarzo‘. 
 

Voor de kleine kinderen uit groep 1/2 was het in veel gevallen de eerste ervaring op 
een groot podium. Er werd erg goed gezongen. De jury heeft ons een 3e plaats gege-
ven in de zangwedstrijd en vond De Schalm de mooiste school op het podium. We 
hebben een bijzonder mooie presentatie-trofee gewonnen. 
 

Dank aan alle kinderen en ouders die afgelopen zaterdag aanwezig waren. De carna-
valscommissie is ook al druk bezig met de voorbereidingen voor de kinderoptocht op 
dinsdag 9 februari. Je kunt je hiervoor aanmelden via:  
oudervereniging@deschalmvught.nl 
 

  

mailto:oudervereniging@deschalmvught.nl


 

Ook in het BD werd vol tevredenheid teruggeblikt op een geslaagd evenement voor de 
jeugd. 
 

 
 

En de organisatie liet ons weten: 

   

“Wat een geweldig feest was het afgelopen zaterdag 23 januari in gebouw Elzenburg.  
4 Deelnemende scholen, enthousiaste kinderen en ouders en dat alles ook nog eens 
in een schitterend aangeklede zaal! 
 

Na eerst een schitterende en verrassende installatie van Prinses Esmee d’n Urste en 
haar Gevolg door de Prins Alfredo XIX, Mijnheer de Adjudant en de Grote Raad was 
het tijd aan jullie, de deelnemende scholen, om je met jullie Carnavalslied te presente-
ren! 
 

Enthousiast en ja … best wel fanatiek, werd er met muzikale begeleiding van Dom-
melbaorzedurpse muziekskes luidkeels gezongen en gepresenteerd. We hebben weer 
mogen genieten van prachtige creaties verwijzend naar het Carnavalsmotto van dit 
jaar “D’er zit muziek in”!  
 

En of er “muziek” in de Deun en Deinder zat …. ja zeker!  
 

De jury had er een zware dobber aan om tot een uitslag te komen maar uiteindelijk is 
het hun dan toch gelukt. Zo ging de presentatieprijs naar basisschool De Schalm. De 
gedeelde derde prijs ging naar de scholen: De Schalm en De Springplank. De tweede 
prijs was voor basisschool De Baarzen en de eerste prijs werd door basisschool De 
Wieken in de wacht gesleept die daarmee de wisselbeker overnamen van De Pirami-

http://www.bd.nl/xtra/carnaval/carnaval-den-bosch-eo/vughtse-jeugd-in-carnavalsstemming-bij-deun-en-deinder-1.5654573


de. 
 

Dankzij jullie is het een prachtig, muzikaal en fantastisch feest voor en door onze klei-
ne Dommelbaorskes geworden. Dank voor jullie deelname en tot volgend jaar. 
 

Evenementencommissie Dommelbaorzedurp 

______________________________________________________________ 
 

 
 

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2016 - 2017 
 

Vandaag krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor 
deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de tweede betalingsherinnering mee 
naar huis.  
Wij hopen dat e.e.a. zal leiden tot een vlotte afhandeling van de betalingen. Via het 
weekbulletin zullen we steeds vermelden wanneer de volgende betalingsherinnering 
met uw kind mee naar huis komt. 
 

ENGLISH EVERYWHERE 
 

Afgelopen week kwam Mister Austin Smith in de groe-
pen 8 onze vakleerkracht Miss Vicki vergezellen bij de 
Engelse les. 
Austin Smith is een tophockeyer van HSC Den Bosch 
en komt uit Zuid-Afrika. Dit jaar 
werkt hij als vrijwilliger bij ‘Such Fun!’ dat Engels ver-
zorgt op 12 Bossche basisscholen waaronder onze on-
derbouw. Mister Austin heeft een e-Twinning project 
opgezet, waarbij de kinderen van De Schalm samen 
werken met een school uit Zuid-Afrika. Spelenderwijs 
doen leerlingen veel kennis op over dat land. 
Na de ‘scavenger hunt’ was er deze week een Kahoot 
quiz voor de leerlingen.  
 

Miss Monique is onze vakleerkracht Engels 
in de onderbouw. Zij liet de kinderen van 
groep 1 tot en met 4 deze week griezelen 
als ‘witch’ in het sprookje ‘Snow white and 
the little pigs’ en nam al haar collega’s van 

Such Fun! mee. 
De kinderen genoten zo van het verhaal dat 
ze het buiten naspeelden. Ook kregen de 
Engelse leerkrachten een geweldig bedank-
je van alle kleuters mee. 

 
 

Yvonne Scherphof 
Coördinator Den Bosch Early English Programme 

______________________________________________________________ 
 
 

 



 
 

 
  



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

05 
01 feb. 
 
 

02 feb. 
 
16.00-17.30: 
Teamvergadering 

03 feb. 

06 
08 feb. 
 
CARNAVAL  
Voorjaarsvakantie t/m 
vr. 12 feb. 

 

09 feb. 
 
CARNAVAL  
Voorjaarsvakantie 

 

10 feb. 
 
As-Woensdag  
Voorjaarsvakantie 

07 
15 feb. 
 
19.45-22.30: MR-
vergadering 

16 feb. 
 
09.00-12.00: bezoek 
Noord Brabantsmuseum 
(gr. 8 & 8A) 

17 feb. 
 
Hoofdluiscontrole groe-
pen gr. 1-2 t/m 8 
20.00-22.00: 
Ouderraadvergadering 

08 
15 feb. 
 
19.45-22.30: MR-
vergadering 

16 feb. 
 
09.00-12.00: bezoek 
Noord Brabantsmuseum 
(gr. 8 & 8A) 

17 feb. 
 
Hoofdluiscontrole groe-
pen gr. 1-2 t/m 8 
20.00-22.00: 
Ouderraadvergadering 

v
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k
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-
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09 
29 feb. 
 
 

01 mrt. 
 
COMPLIMENTENDAG 
 
 

02 mrt. 
 
 

  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 04 maandoverzicht feb 2016.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 04 maandoverzicht feb 2016.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 04 maandoverzicht feb 2016.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 04 maandoverzicht feb 2016.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 04 maandoverzicht feb 2016.pdf


 

 
06 

29/01/2016 - 
25/02/2016  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

04 feb. 
 
 

05 feb. 
 
Carnavalsviering in 
de groepen 

06 feb. 
 

 
 

07 feb.  
 

CARNAVAL 

 

’s middags 
ROOSTERVRIJ 
voor ALLE 
GROEPEN i.v.m. 

het begin van de 
Voorjaarsvakantie 

11 feb.  
  
Voorjaarsvakantie 

12 feb. 
 
Voorjaarsvakantie 

13 feb. 
 
 

14 feb. 
 

 

18 feb.  
 
 

19 feb. 
 
 

20 feb. 21 feb. 

25 feb.  
 
STREETWISE 
maandoverzicht 7 
komt uit 
09.00-12.00: bezoek 
Noord Brabantsmu-
seum (gr. 6A) 
 

26 feb. 
 

STREETWISE 
 
Juf Stephanie & 
Martijn gaan trou-
wen! 
 
14.15-15.00: 1e 
repetitie schoolorkest 

27 feb. 28 feb. 

03 mrt.  
 
 

04 mrt. 
 
LANDELIJKE  
LUIZENDAG 
 
 

05 mrt. 
 
 

07 mrt. 
 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 04 maandoverzicht feb 2016.pdf


  



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND FEBRUARI: 
 

datum  gr. 
 

datum  gr. 
28-01 Valentijn Kolster 4A  09-02 Wies Visser 1/2E 
29-01 Iris Malbasic 8A  10-02 Sofie de Zeeuw 4 
29-01 Nanna Geeris 4A  11-02 Anne van den Wassenberg 8 
29-01 Thom Bergknut 5A  15-02 Olivier Aarninkhof 5 
01-02 Isabel Aelbers De Fuentes 1/2D  17-02 Mats Willemse 4 
01-02 Jackie Lagaunne 1/2E  19-02 Roberto van den Boogaart 3A 
01-02 Neine Spits 3  20-02 Cecilia van Iersel 4 
01-02 Stijn Mulder 7  21-02 Rein Bluijssen 7 
02-02 Julian Weemers 1/2B  22-02 Ezra Ruffini 6A 
02-02 Tom van Moorsel 3A  24-02 Daan van Hoeven 8 
04-02 Philip van den Boogaart 7A  25-02 Joris Kemperink 8A 
04-02 Wout Visser 4  25-02 Lennart Funcke 7A 
06-02 Elise von Morgen 6  27-02 Anna de Zeeuw 6A 
06-02 Jolie Timmermans 3  27-02 Hidde Kuijs 5A 
06-02 Olivier Beekwilder 8A  29-02 Ties van Boxtel 4A 
08-02 Zara Ruffini 4     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND FEBRUARI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
02-02 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
04-02 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
16-02 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
23-02 dhr. Gerard de Ronde ^^ dir.  n.v.t. 
25-02 juf Stephanie Brouwer 5  de vervangerspool regelt de vervanging 
26-02 juf Stephanie Brouwer 5  de vervangerspool regelt de vervanging 
^ i.v.m. nascholing     ^^ i.v.m. studiedag directeuren stg. Leijestroom 
______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

WIE EN / OF WAT IS ‘HET CJG’? 
 

 
 

 

Eet mijn kind wel gezond of genoeg? Waarom wil mijn kind niet slapen? 
Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind wordt gepest, wat kan ik hier aan doen? 
Mijn kind luistert niet naar mij! Wat nu? 
 

Herkent u deze vragen? Of heeft u twijfels over de gezondheid of ontwikkeling van uw 
kind?  
Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Dan bent u bij ons aan het 
goede adres! 
 

  



Even voorstellen: 
 

Mijn naam is Heide Grieshaber. 
 

Ik ben jeugdverpleegkundige van de GGD Hart voor Brabant en 
partner van het Centrum Jeugd en Gezin Vught. 
Ik ondersteun uw school, en u als ouders als het gaat om de 
gezondheid en ontwikkeling van uw kind. 
Wilt u een gesprek met mij? Bel me dan op 06-23927448. 

 
 

Mijn naam is Renate Werst. 
 

Ik ben jeugdprofessional bij het Centrum Jeugd en Gezin Vught. Ik 
ondersteun uw school en u als ouders als het gaat om het gedrag 
en de ontwikkeling van uw kind. 
Wilt u een gesprek met mij? Bel me dan op 06-43359001. 

 
 

Zorgteam 

Samen met de intern begeleider van uw school vormen wij het zorgteam. Een plek 
waar wij met elkaar en eventueel u bespreken hoe we u kunnen helpen bij de knelpun-
ten die u ondervindt. 
 

 
Wat is het Centrum Jeugd & Gezin? 

Het CJG is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die met jeugd te ma-
ken hebben.  
 
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 

 

KABOUTERHOCKEY VOOR 3 - 6 JARIGE KINDEREN 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 

Het Kabouterhockey is voor alle kinderen in de leeftijdscategorie 
van 3,5 tot 6 jaar. HockeyWerkt.nl wil deze kinderen spelender-
wijs kennis laten maken met de sport. Tevens is dit een mooie 
manier voor jonge kinderen om in teamverband te leren sporten 
en samen een hoop plezier te beleven! 
 

In het begin zal er af en toe gebruik gemaakt gaan worden van hockeysticks. Spel 
en beweging, aangepast op het ontwikkelingsniveau van deze leeftijdsgroep, staan 
tijdens de trainingen centraal. 

Voor meer info ‘KLIK HIER’. 
 
 

http://www.cjgvught.nl/
http://www.cjghaaren.nl/
http://www.cjg-gestel.nl/
http://www.hockeywerkt.nl/activiteiten/kabouterhockey-funkey/
http://www.hcmop.nl/site/


 
 

http://www.hockeywerkt.nl/activiteiten/kabouterhockey-funkey/

