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27/01/2017 - 

02/02/2017 

 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
   

 

AGENDA: 
Donderdag 26 jan. DAG van de POËZIE 

maandoverzicht 6 komt uit 
16.00–17.30: OB - overleg 

Vrijdag 27 jan. ROOSTERVRIJ gr 1/4 

 12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 

ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

Maandag 30 jan.  

Dinsdag 31 jan.  

Woensdag 01 feb. 09.15-10.15: bezoek kasteel Heeswijk gr. 1-2A 
10.30-11.30: bezoek kasteel Heeswijk gr. 1-2B 

Donderdag 02 feb. schooladvies gaat mee met de groepen 8 
Bezoek Rijks Museum door gr 7 & 7A (rondl. van 13.00 u. - 14.30 u.) 

Vrijdag 03 feb.  

 

 
 

WATERPOKKEN  
 

Deze week hebben we uit een drietal groepen het bericht ontvangen dat één of meer 
kinderen de waterpokken hebben. Naast het feit dat het erg vervelend is voor de kin-
deren die deze kinderziekte hebben, is het een ziekte die uiterst besmettelijk is. Wan-
neer uw kind de kenmerken van deze ziekte vertoont (Uw kind kan lichte koorts hebben 
en hangerig zijn. Na een of twee dagen komen er kleine rode bultjes op de huid. Daarop 
ontstaan blaasjes. Ze veroorzaken veel jeuk. Als de blaasjes in de mond zitten geven ze veel 

pijn. De blaasjes kunnen kapot gaan. Na een paar dagen drogen ze op en worden korstjes.), 
meldt u dit dan bij de groepsleerkracht zodat de andere ouders/verzorgers kunnen wor-
den geïnformeerd. 
 

Dank voor uw hulp 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

GEZOCHT WORKSHOPS OM TE GEVEN IN DE ‘GELUKSWEEK’  
 

Graag herinneren we u er nog even dat we in maart een speciale ‘GELUKSWEEK’ 
organiseren rond het 90 jarig bestaan van de school. Op woensdag willen we aan de 
hele school workshops presenteren. Afgelopen week hebben we u hier reeds over 

bericht. Middels een MSI bericht deze week en via deze oproep in het weekbulletin, 

hopen we dat er nog meer reacties komen. Op dit moment hebben we al heel veel 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-uitn-workshops-geluksweek.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_04_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


enthousiaste aanmeldingen en leuke workshop aanbiedingen binnen maar we kunnen 
er nog veel meer gebruiken. 
 

Bent u zelf niet in de gelegenheid een workshop te geven maar kent u wel iemand die 
hiervoor kan zorgen? Geef deze info dan gerust even door. Ook kunt u zichzelf opgeven 
om tijdens deze dag te komen helpen. Alle hulp is meer dan welkom. 
 

De Gelukscommissie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Annelotte  groep 1-2B 
 

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

LITTLE RED CINDERELLA AND THE RED FISCH 
 

 

Gistermiddag was het dan zo ver. Alle SUCH 
FUN juffen en meesters die op de verschil-
lende scholen in en om Den Bosch het Engels 
onderwijs verzorgen, kwamen bij ons op 
school het sprookje ‘Little red Cinderello’ op-
voeren. Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 
mochten hierbij aanwezig zijn en meedoen. 
Het was een groot succes! 

 

We danken alle SUCH FUN juffen en meesters voor deze niet alleen leuke uitvoering 
maar ook voor wat ze ons weer hebben geleerd via het spel en de gezellige liedjes die 
meegezongen konden worden. Het was in een woord GEWELDIG! Dank je wel! 
 

   
 

  

https://youtu.be/_ZyAlfJBa-s


 
   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

05 
30 jan. 
 

 

 

31 jan. 
 

 

 

01 feb. 
 

09.15-10.15: bezoek 
kasteel Heeswijk (1-2A) 
10.30-11.30: bezoek 
kasteel Heeswijk (1-2B) 
 

06 
06 feb. 
 

13.45-15.15: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 8 
Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 
20.00-23.00: RVT-over-
leg 

07 feb. 
 

09.00-10.30: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 5 
10.00-11.30: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 6 
13.45-15.15: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 7 
Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 
16.00-18.00: OB-overleg 
 

08 feb. 
09.00-11.30: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 6A 
09.15-10.15: bezoek 
kasteel Heeswijk (C-D-E) 
13.00-15.30: overleg 
werkgr. REKENEN 
13.00-15.30: ICC scho-
lingsbijeenkomst 
Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 
 

 07 
13 feb. 
 

15.45-16.30: overleg 
werkgr. BEGAAFDEN 
18.45–20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst 
 

14 feb. 
 

VALENTIJNSDAG 

09.00-10.30: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 7A 
16.00-17.30: TEAMver-
gadering 

15 feb. 
 

13.00-15.30: ZORG-
overleg 

 

08 
20 feb. 
 

De Inspectie vh Onder-
wijs bezoekt De Schalm 
16.00-17.30: ZORG-
overleg 

21feb. 
 

De Inspectie vh Onder-
wijs bezoekt De Schalm 
20.00-22.00: 
Ouderraadvergadering 

22 feb. 
 

13.00-15.30: ICC scho-
lingsbijeenkomst 
 

 

09 
27 feb. 
 
CARNAVAL  
Voorjaarsvakantie t/m vr. 
20 feb. 

 

28 feb. 
 
CARNAVAL  
Voorjaarsvakantie 

 

01 mrt. 
 
As-Woensdag  
Voorjaarsvakantie  

COMPLIMEN-
TENDAG 

 

   

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_feb_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_feb_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_feb_2017


 

 
06 

27/01/2016 - 
23/02/2016 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

02 feb. 
 

Bezoek Rijks Mu-
seum door gr 7 & 7A 

(rondleiding van 13.00 u. - 14.30 

u.) 

03 feb. 
 

 

 

04 feb. 
 

 

 

05 feb. 
 

 

 

09 feb. 
 

13.45-15.15: bezoek 
Stedelijk Museum gr. 
8A 
15.45-16.30: overleg 
werkgr. TAAL 
Adviesgesprekken gr. 
8 & 8A (volgens planning 

mi.+av.) 

 
 

 

10 feb. 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 
2 
 

11 feb. 
 

 

 

12 feb. 
 

 

 

16 feb. 
 

16.00-17.30: BB-
overleg 

17 feb. 
 

 

 

18 feb. 
 

 

 

19 feb. 
 

 

 

23 feb. 
 

De Inspectie vh On-
derwijs bezoekt De 
Schalm 
maandoverzicht 7 
komt uit 
16.00-18.00: OB-
overleg 
 

24 feb. 
 

Carnavalsviering in 
de groepen 

25 feb. 
 

 

 

26 feb. 
 

CARNAVAL 

 

’s middags 
ROOSTERVRIJ 
voor ALLE GROE-
PEN i.v.m. het be-
gin van de Voor-
jaarsvakantie 

02 mrt. 
 
Voorjaarsvakantie 

03 mrt. 
 
Voorjaarsvakantie 

04 mrt. 
 

05 mrt. 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-maandoverzicht-feb-2017.pdf


 
  



VOORLEESONTBIJT 
 

Woensdagmorgen hebben we de Nationale Voorleesdagen weer op een enorm gezel-
lige wijze geopend. We begonnen met een heerlijk ‘voorleesontbijt’ waar door alle kin-
deren erg veel zorg aan was besteed. Gezellig opgemaakte bordjes, dienbladen e.d. 
met heerlijk belegde boterhammen, broodjes en andere lekkernijen werden binnen ge-
bracht. Terwijl de kinderen heerlijk zaten te eten, zorgden de leerkrachten in de boven-
bouw er voor dat er voorgelezen werd.  
 

In de onderbouw werd eerst rustig gegeten. Sommige juffen lazen ondertussen voor uit 
hun eigen voorleesboek.  
Na het ontbijt stroomden in al deze groepen de opa’s en oma’s binnen om gezellig aan 
een groepje (klein-)kinderen te gaan voorlezen. Wat was het genieten voor zowel jong 
als oud. 
 

   
 

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 72016 - 2018 
 

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. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND FEBRUARI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
27-01 Julius  3A  08-02 Zara  5A 
27-01 Tijn  4  09-02 Wies  1/2E 
27-01 Elisa  7  10-02 Ruben  1/2D 
28-01 Valentijn  5  10-02 Sofie  5A 
29-01 Nanna  5A  15-02 Valérie  1/2E 
01-02 Isabel  3  15-02 Olivier  6A 
01-02 Jackie  3  17-02 Mats  5 
01-02 Neine  4  19-02 Roberto  4A 
01-02 Stijn  8  20-02 Cecilia  5 
02-02 Julian  1/2B  21-02 Rein  8 
02-02 Tom  4A  22-02 Veerle  1/2D 
04-02 Wout  5  22-02 Ezra  7 
04-02 Philip  8A  25-02 Lennart  8A 
05-02 Jules  1/2D  26-02 Damien  1/2C 
06-02 Jolie  4  27-02 Hidde  6A 
06-02 Elise  7A  27-02 Anna  7A 
07-02 Boudewijn  1/2A  29-02 Ties  5A 



VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND FEBRUARI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
26-01 juf Yvonne  1-2D  juf Mieke  
 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
15-02 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
     

 ^ i.v.m. nascholing (HELE dag)    

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

“FAST BOYS FROM VUGHT” RENNEN VOOR TERRE DES HOMMES 
 

Wij zijn kinderen uit groep 8 
En wij gaan een marathon lopen met 7 kinderen in een jeep en wisselen om de 500 
meter af. 
Dit is het 10 de jaar dat de marathon bezig is en daarom rennen we, inplaats van sche-
veningen naar zandvoort rennen we nu van zandvoort naar scheveningen. 
We moeten 100% over het strand rennen langs de zee en door veel plassen. 
En wij hallen geld op voor Terre des Hommes dat staat voor kinderarbeid. 
En dat doen wij al 3 jaar. 
Het eerste jaar haalden wij 400 euro op. Het tweede jaar 1000 euro en dit jaar gaan we 
proberen 2000 euro op te halen. 
Dit doen we bv door flessen ophalen of door aan vrienden en familie geld te vragen. Dat 
kun je dan storten op de website. 
Het is op 19 maart 2017. 
 

Alvast bedankt voor het doneren. 
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding en je komt op onze speciale ‘Fast Boys from Vught’ 
website met daarop alle informatie die nuttig en interessant is om te weten. DOEN HÈ? 
 

SPECIALE KINDERVOORSTELLING IN DE SPEELDOOS 
 

Woensdagmiddag 8 februari wordt de film ‘De GVR’, naar het gelijknamig boek van 
Roald Dahl, vertoont in theater De Speeldoos in Vught. Tevens is er dan een speciale 
Pannenkoekenactie. Op zondagmiddag 26 mrt. is er in dit theater een speciale jeugd-

voorstelling. Voor meer info over deze beide voorstellingen kunt u op de website van De 

Speeldoos kijken of KLIK HIER voor de nodige info zoals aanvangstijd e.d. 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-04-voorstellingen-speeldoos.pdf
https://terredeshommes.kentaa.com/team/fast-boys-from-vught

