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AGENDA: 
Donderdag 04 feb.  
Vrijdag 05 feb. Carnavalsviering in de groepen 

 
  

Maandag 08 t/m 12 feb. CARNAVAL / voorjaarsvakantie 
  

Maandag 15 feb. 19.45-22.30: MR-vergadering 

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

Woensdag 17 feb. 11.00-12.30: Hoofdluiscontrole groepen 1-2A t/m 8A 
20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Donderdag 18 feb.  

Vrijdag 19 feb.  

 

 
 

REMINDER …. PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR … REMINDER 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
Ook voor de Voorjaarsvakantie maken we u er weer op attent dat de leerplichtambte-
naar het verzuim vlak voor een vakantie komt controleren. Ter informatie tonen we u 
de gebruikelijke info welke we steeds rond een vakantie ontvangen.  
------------------------------------------------------------ 
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. De leerplichtambtenaren van het RBL 
houden ook dit jaar weer een prikactie. Deze keer wordt er op 05 februari gecontro-
leerd.  
De opzet is zoals voorheen.  
 

Aanpak 
Voor 10.00 uur worden alle twijfelachtige ziekmeldingen en gevallen van ongeoor-

loofd schoolverzuim bij het RBL gemeld. Het gaat dan om: 
1.      kinderen die niet zijn afgemeld en dus onbekend afwezig zijn. 
2. kinderen die geen toestemming hebben gekregen voor de afwezigheid: de ouder 

heeft verlof bij u aangevraagd maar niet gekregen. De kinderen zijn vervolgens of 
afwezig of ziek gemeld; 

 

Belangrijk: bij de ziekmelding dient het verblijfadres van het kind te worden door-
gegeven! De controle door de leerplichtambtenaar zal namelijk op het verblijf-
adres van het kind plaatsvinden. Wanneer de leerplichtambtenaar bij een contro-
lebezoek aan huis niemand thuis aantreft, dan wordt dus zonder meer proces-
verbaal tegen de ouders opgemaakt. De ouders krijgen dan niet eerst een waar-
schuwing. 

3.       afmeldingen van leerlingen waarbij de directie vraagtekens plaatst. 

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_05_-_2016
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016/weekbulletin 05 - 2016.pdf


 

De leerplichtambtenaren van het RBD kunnen dan gericht gaan controleren. Vanaf 
10.00 uur zullen de leerplichtambtenaren de gemelde leerlingen thuis gaan bezoeken.  
 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft over de geplande prikactie, kunt u telefonisch contact opnemen met 
het RBL, 
073-55 31 193 of via de e-mail: rbl@sint-michielsgestel. 
 

Met vriendelijke groet, 
J. van Grinsven, 
coördinator RBL. 

 

------------------------------------------------------------ 
met vriendelijke groet, 
De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

CARNAVALSVRIJDAG OP SCHOOL 
 

Morgen, vrijdag 05 februari 2016, is de carnavalsochtend op 
school. Via leraren/klassenouders is/wordt per klas ondersteuning 
gevraagd bij de spelletjes. De oudervereniging is voor zover mo-
gelijk aanwezig voor het uitdelen van limonade/koeken op deze 
vrijdagochtend.  

 
 

 

Komend weekend staat natuurlijk ook carnaval 
voor de deur. Wellicht hebben jullie de gewon-
nen prijzen voor het liedjesfestival al gezien (we 

wonnen de presentatieprijs). Volgende week dinsdag 
de kinderoptocht waar door veel handen aan is 
gewerkt. Complimenten aan Noortje en Jessica 
voor het knutselen met de kinderen. 

Afgelopen zaterdag was er een open-dag in de bouwhal. De Schalm was vrijdag met 
ruim 200 kinderen is langs geweest. Wat goed! Een belevenis waar de kinderen met 
veel plezier op terugkijken.  
 

De burgemeester kwam ook voorbij. Hij vond het fantastisch dat De Schalm actief 
meedoet en ook in de bouwhal aanwezig is. Hij wilde daarom graag op de  foto met de 
creatie van dit jaar. Het leverde een leuke foto op !! 
 

Wellicht tot vrijdag op school. 
 

Tom Ouwens 
 

KINDEROPTOCHT VUGHT DI. 09 FEBRUARI 

 

Aanstaande dinsdagmiddag (14.11 uur) vertrekt de kinderoptocht 
vanaf het marktplein in het centrum van Vught. Een enthousiaste 
groep kinderen en een aantal ouders is druk bezig om hier na 

MEER INFO over de 
optocht, het verzame-
len, de mee te bren-

gen spullen e.d? 
 

KLIK HIER 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2005%20carnaval%20De%20Schalm.pdf


 

Mens De Schalm wederom wat moois van te maken. Wat ze heb-
ben gemaakt voor de optocht? Kom gewoon gezellig kijken naar 
de optocht. 
De deelnemers aan de optocht verzamelen vanaf 13.30 uur op het 
Marktveld bij de kiosk. De kinderoptocht vertrekt om 14.11 uur 
voor een mooi, klein, rondje door het Vughtse Centrum. De uitslag 
is om 15.11 in zaal Prinsenhof.  
 

Komt allen kijken en feest met ons mee! 
 

 

 

LOT CONTROLE NA DE VOORJAARSTVAKANTIE!! ! 
 

Beste ouders, 
 

Op WOENSdag 17 februari staat de volgende hoofdluiscontrole 
op het programma. Wij stellen het namens alle LOT ouders op 
prijs als de kinderen  

- met 'schoon gewassen haren' naar school komen en  
- dat er geen gel, wax en  

- ingewikkelde vlechten in de haren zitten.  
 

 

Uiteraard ligt er ook een stukje verantwoordelijkheid bij u als ouder, om van te voren te 
checken of uw kind luizen heeft en zodoende al te behandelen. Doe dit overigens 
NIET op de ochtend zelf.  
 

Zodra een LOT ouder een luis of levende neet in het haar van uw zoon/dochter heeft 
gevonden wordt u als ouder opgebeld en kunt u uw zoon/dochter komen halen.  
Uw kind mag dan dus NIET terug naar de klas.  
Bij oude neten mag uw kind gewoon op school blijven, maar verzoeken wij de ouders 
om toch echt te blijven kammen. 
 

Aan het Luizen Opsporings Team het verzoek deze datum te noteren zodat iedereen!! 

er weer is. Het is erg vervelend als je het luizenpluizen alleen moet doen!!  
Verzoek aan de klassenouders om te zorgen dat er voldoende LOT ouders zijn (mini-
maal 2 per klas). 
 

De LOT ouders worden om 11:15 uur verwacht  
 

Wij wensen jullie alvast een ‘Leutige Carnaval’ en een fijne Voorjaarsvakantie! 
 

Namens de commissie Gezondheid & Preventie, 
 

Michelle Kwantes-van Schaik en Kim Wesselman 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 15 februari om 19.45 u. is de volgende MR-vergadering. Indien u iets 
te melden of vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste half uur van dit 
overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers van onze 
school om hierbij aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20142015 BIJLAGEN/wk 02 Aanmeldbrief Carnaval.pdf


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Jules Gottmer    groep 1/2D 

 Boudewijn van der Steen  groep 1/2A 

 Ruben van de Leest   groep 1/2D 

 Valerie de Kinderen   groep 1/2E 
 

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

CARNAVAL 
 

Aanstaande vrijdagochtend vieren we met elkaar carnaval op school. 
Alle kinderen komen die ochtend gezellig verkleed naar school.  
In verband met de schoonmaak is het niet toegestaan om confetti te strooien, spuit-
bussen met serpentines en ander ‘strooigoed’ mee naar school te nemen. Ook zwaar-
den, pistolen en ander ‘wapentuig’ stellen we niet op prijs.  
 

Wanneer uw zoon/dochter een los attribuut meeneemt, noteert u hier dan a.u.b. wel de 
naam en de groep van uw kind op zodat het, mocht het kwijtraken, door de eerlijke 
vinder teruggebracht kan worden.  
 

Voor eten en drinken wordt deze morgen gezorgd, dus de kinderen hoeven geen 
fruit en drinken mee te nemen. 
Om 12.00 u. is de ochtend afgelopen en gaan we allemaal genieten van een fijne car-

naval gevolgd door een heerlijke voorjaarsvakantie!! 
  

De Carnavalscommissie 
 

VOORLEESONTBIJT 
 

Wat is er woensdag heerlijk ontbeten en lekker voorgelezen op school. Wat een mooi 
gezicht om al die kleuters (en ook sommige juffen) in pyjama op school te zien! En wat 
zagen die zelfgemaakte ontbijtjes er heerlijk uit.  
Het was heel fijn om te zien dat er zoveel opa’s en oma’s waren gekomen om de kin-
deren voor te lezen. Dankjewel opa’s en oma’s dat jullie de tijd hebben genomen om 
te komen. De kinderen hebben er ontzettend van genoten! 
 

   
 

OPENING SCHALM(SCHOOL-)BIBLIOTHEEK  
 

Op woensdag 27 januari is onze schoolbibliotheek officieel geopend. Alle groepen 
hadden 1 letter versierd en alle letters samen vormen de naam van onze nieuwe bieb: 
de schalmbibliotheek! In die bibliotheek zijn wel 5.000 boeken te vinden. 



Tijdens de opening werden ook de vier voorleeskampioenen uit de groepen 7 en 8 
bekend gemaakt: Amy, Faris, Pam en Milan! Zij kregen van Hetty van Aar alle 4 een 
cadeautje aangeboden. Van Harte gefeliciteerd! 
 

   
De 4 voorleekampioenen Hoe zou onze bieb gaan heten? Wat een feest 

 

   
We tellen af… 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1… Onze nieuwe naam! 

 

Wilt u thuis ook een kijkje wilt nemen in het aanbod van onze schoolbibliotheek? Dat 

kan! KLIK HIER en u komt op de betreffende Internetpagina. Na de voorjaarsvakan-

tie ontvangt u van ons meer informatie.  

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
 

datum  gr. 
04-02 Philip van den Boogaart 7A  09-02 Wies Visser 1/2E 
04-02 Wout Visser 4  10-02 Sofie de Zeeuw 4 
06-02 Elise von Morgen 6  11-02 Anne van den Wassenberg 8 
06-02 Jolie Timmermans 3  15-02 Olivier Aarninkhof 5 
06-02 Olivier Beekwilder 8A  17-02 Mats Willemse 4 
08-02 Zara Ruffini 4  19-02 Roberto van den Boogaart 3A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
04-02 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
16-02 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
^ i.v.m. nascholing      
______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

JEUGD- EN THEATERVOORSTELLING IN DE SPEELDOOS 
 

Ook in de tweede helft van dit theaterseizoen is er een leuk aanbod aan jeugd- en 
familievoorstellingen in Theater de Speeldoos. Het eeuwenoude verhaal van Joris en 
de draak verpakt in een spannende voorstelling, een avontuurlijk vervolg op het we-
reldberoemde verhaal van Robin Hood èn Verboden voor Ouders, een show speciaal 
voor Opa’s & Oma’s en Kleinkinderen door Jochem van Gelder en Ron Bons! 

http://wise.webopac.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8305;var=dbos


 

Voor meer info KLIK HIER 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN 
 

Volgende week, tijdens de Carnavalsvakantie, voegen bso There-
sialaan en bso Moleneindstraat samen. 
Met het thema Carnaval belooft het natuurlijk een gezellige en vro-
lijke vakantie te worden. 
Zo gaan de kinderen het hilarische spel een Carnavalskop maken, 
spelen. Het ballonnen spel spelen, schminken, natuurlijk hossen, 
pizzaatjes met Carnavalsgezichtjes maken en natuurlijk ook opeten, 
naar de optocht kijken en nog veel meer. 

 

 

Wij wensen alle kinderen, ouders en collega’s een fijne Carnavalsvakantie! 
 

Team bso Theresialaan M.: 06 - 267 084 41 
Rubi, Ingrid, Judith @: theresialaan@partou.nl 
 

SISTERRUN 29 MAART 2015 
 

 

 

 

Op zondag 17 april ben je van harte 
welkom in Vught voor een onvergete-
lijke Brabantse dag. 
Inschrijven kan voor de 5 km, 7,5 km 
en 10 km hardlopen en de wandelaf-
stand van 7 km. 

 
Gezellig en sportief die Sisterrun, maar 
we lopen niet alleen voor onszelf. Het 
belangrijkste waar we het samen voor 
doen is het goede doel. Vorig jaar lie-
pen wij voor Dream4Kids, dit jaar gaan 
we van start voor de stichting Syrie, 
back to school in samenwerking met 
Unicef. Help kinderen in vluchtelingen-
kampen naar school te gaan, les te 
krijgen in hun eigen taal in Kamp Nizip 
& Osmaniye in Turkije. Voorzie vrou-
wen en kinderen van voedsel, kleding 
en medische hulp. Net als afgelopen 
jaar is er weer de Kidsrun, speciaal 
voor jongens en meisjes tot 13 jaar! 
 

Inschrijven? KLIK HIER 

Meer info o.a. het parcours? KLIK 
HIER 

 
 

 
 

 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2005%20jeugd-%20en%20theatervoorstelling%20Speeldoos.pdf
https://inschrijven.nl/idealformulier?id=2016041750449&ag=j&tl=nl
http://www.sisterrun.com/
http://www.sisterrun.com/
http://www.sisterrun.com/mm_uploads/Loopschema_2016.jpg


 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

http://www.pilkingtons.nl

