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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 08 feb.  

Vrijdag 09 feb. Carnavalsviering in de groepen 

 

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

  

Maandag 12 feb 
t/m 16 feb. 

CARNAVALs- / voorjaarsvakantie 

  

Maandag 19 feb. 13.30-15.00: muziekvoorstelling ‘EI’ gr. 3 & 4 

Dinsdag 20 feb.  

Woensdag 21 feb. 08.45: LOT-controle groep 1-2A t/m 8A 

Donderdag 22 feb. maandoverzicht 7 komt uit 
16.00 - 17.30: TEAMvergadering 

Vrijdag 23 feb.  

Zaterdag 23 feb.  

Zondag 23 feb. Schoolvolleybaltoernooi gr. 4 t/m 6 & 7/8 
(o.v.b. van voldoende belangstelling) 

 

 
 

ZWANGERSCHAPSVERLOF JUF FRIDA  
 

De start van de voorjaarsvakantie is voor juf Frida tevens het moment waarop ze van 
haar zwangerschapsverlof gaat genieten. We wensen haar een hele fijne tijd samen met 
Angeline en Cato. 
Vanaf de dag ná de voorjaarsvakantie zal juf Renée fulltime in deze groep werkzaam 
zijn. 
 

Tot en met deze week stond juf Renée op dinsdag in groep 8. Na de voorjaarsvakantie 
zal deze taak worden ingevuld door een medewerker van de vervangerspool. Helaas is 
op dit moment, als gevolg van de problematiek rond de griepgolf (zie ook verderop in 
ons weekbulletin), nog onduidelijk wie dit zal zijn. 
We wensen de kinderen van groep 8 en 8A, juf Renée en de invaller in groep 8 op de 
dinsdagen een fijne leerzame tijd en heel veel succes toe! 
 

Juf Renée werkte t/m deze week op donderdag in groep 3A. Ook dit zal vanaf de week 
ná de voorjaarsvakantie worden overgenomen door een collega uit de vervangerspool. 
Ook hier hebben we helaas voor u nog geen naam bij. Zodra ook die bekend is, infor-
meren we u direct. 
 

http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-06-2018.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


In groep 1-2A zal vanaf woensdag ná de voorjaarsvakantie juf Samantha werken. Juf 
Samantha loopt op dit moment haar LIO-(eind-)stage in groep 1-2D bij juf Mieke en juf 
Yvonne. We hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen en juf Samantha een hele 
mooie, leerzame tijd met elkaar tegemoet gaan. We wensen ook hen uiteraard een pret-
tige tijd toe! 
 

Veel succes allen! 
 

GRIEPGOLF EN DE MEDIA 
 

Afgelopen week kon u op deze plaats lezen dat de griepgolf de gemoederen op onze 
school aardig bezig hielden. Dat het niet alleen op onze school een groot issue is heeft 
u ongetwijfeld gehoord en/of gezien op radio en TV. Ook de kranten stonden er bol van. 
In dat verband heeft vanmorgen een verslaggever van De Volkskrant onze school be-
zocht en met ons gesproken. De fotograaf van deze krant heeft hierna foto's genomen 
in groep 1/2e gemaakt. In deze groep werd de vervanging vandaag opgevangen door 
onze oud collega juf Dymph omdat er vanuit de vervangingspool niemand meer beschik-
baar was. Juf Dymph heeft de respectabele leeftijd van 71 jaar, reden dus om haar op 
de foto te zetten.  
Met de Voorjaarsvakantie in het vooruitzicht hopen we met u dat dit het ‘kantelpunt’ van 
de griepgolf onder het onderwijzend personeel zal kunnen betekenen en we na een fijne 
vakantie weer allemaal ‘fris en fruitig’ en gezond, aan het werk kunnen gaan.  
Namens het team wensen we u een hele gezellige Carnaval en een fijne vakantie toe. 
met vriendelijke groet, 
De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

CARNAVALSVRIJDAG OP SCHOOL 
 

Morgen, vrijdag 09 februari, is de carnavalsochtend op school. De 
oudervereniging is op deze vrijdagochtend, voor zover mogelijk, aan-
wezig voor het uitdelen van limonade/koeken.  
 

ATTENTIE: Ziet u er op toe dat uw kind morgen geen spuitbus met 

serpentine o.i.d. mee naar school neemt?  
Papieren serpentines is uiteraard wel toegestaan!  

 

 

KINDEROPTOCHT VUGHT DI. 28 FEBRUARI 

 

Aanstaande dinsdagmiddag (14.11 uur) vertrekt de kinderop-
tocht vanaf het marktplein in het centrum van Vught. Een en-
thousiaste groep kinderen en een aantal ouders is druk bezig 
om hier namens De Schalm wederom wat moois van te ma-
ken. Wat ze hebben gemaakt voor de optocht? Kom gewoon 
gezellig kijken naar de optocht. 
 

Komt allen kijken en feest met ons mee!  

 

  



LUIZENCONTROLE NA DE VOORJAARSVAKANTIE  
 

Beste ouders, 
Na de carnavalsvakantie, op woensdag 21 februari, staat er weer een luizencontrole 
gepland. Als u mee kunt komen helpen, kunt u zich hiervoor opgeven bij de klassenou-
der van uw groep. Het pluizen gebeurt klassikaal. Dat is de meest effectieve manier en 
voor kinderen en ouders het prettigst. Dat betekent ook dat elke klas voldoende hulpou-
ders moet hebben.  
 

De luizencontrole start om 8:45 u.  
Hulpouders wordt gevraagd door de hoofdingang naar binnen te komen. Als er bij een 
kind luizen zijn gevonden, mag het gewoon terug de groep in. Enkel directie wordt op 
de hoogte gesteld, zodat ouders gebeld kunnen worden met het bericht dat hun kind 
luizen heeft. De groepsleerkracht wordt pas aan het einde van de ochtend ingelicht. Alle 
ouders uit de groep krijgen een brief thuis om extra te controleren.  
 

We verzoeken alle kinderen met schoongewassen haren, zonder ingewikkelde vlechten 
en zonder gel, naar school te laten gaan. Natuurlijk blijft van belang uw kind zelf op 
luizen te controleren. We verzoeken u dit echter niet de ochtend van de luizencontrole 
te doen.   
 

Fijne vakantie allemaal! 
 

Met vriendelijke groet, 
De commissie Gezondheid & Preventie 

______________________________________________________________ 
 

  



 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Pepijn  groep 1-2C 
 

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

CARNAVAL 
 

Morgenochtend vieren we met elkaar carnaval op school. 
Alle kinderen komen die ochtend gezellig verkleed naar school.  
In verband met de schoonmaak géén confetti om te strooien met uw kind mee naar 

school geven. Ook spuitbussen met serpentines en ander ‘strooigoed’ gelieve te bewa-
ren voor ‘thuisgebruik’. Ook het meebrengen van zwaarden, pistolen en ander ‘wapen-
tuig’ 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 

______________________________________________________________ 
  



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
09-02 Siebe  1/2E 
09-02 Wies  3A 
10-02 Ruben  1/2D 
10-02 Sofie  6 
15-02 Julia  1/2B 
15-02 Valérie  1/2E 
15-02 Olivier  7A 
17-02 Mats  6A 
19-02 Roberto  5A 
20-02 Cecilia  6A 
22-02 Veerle  1/2D 
22-02 Ezra  8 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
09-02 juf Lieke  3  juf Janneke  
 juf Stephanie  5  juf Nelly  
19-02 juf Elizabeth  IB/BB  n.v.t. 
21-02 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

KINDERUNIVERSITY TILBURG 
 

 

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit een aantal 
colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van 

Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen 
kennis maken met wetenschap. De hoogleraren zijn inspire-
rende docenten die alles over het collegeonderwerp af weten. 
Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die 
zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, 
hun ouders/begeleiders, de scholen en natuurlijk door de 
hoogleraren.  

Het februaricollege staat gepland op woensdagmiddag 21 februari. Professor 
(cross-culturele psychologie) Fons van de Vijver neemt de kinderen mee naar zijn 
onderzoeksgebied. De titel van het college is: ‘Waar wonen de slimste kinderen 
van de wereld?’. Het belooft (weer) een heel leerzaam en leuk college te worden! 

Natuurlijk zijn ouders/begeleiders ook van harte welkom. 
 

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmel-
den voor een kindercollege: www.tilburguniver-
sity.edu/kinderuniversiteit 
 

We verheugen ons erop om kinderen van De Schalm bij 
volgende kindercolleges te kunnen verwelkomen! 

 
 

VESTINGLOOP DEN BOSCH: 
 

Zondag 27 mei 2018 wordt in Den Bosch voor de 13e keer de ‘Vestingloop’ georgani-
seerd. Heb je interesse om hieraan mee te doen dan kun je je daar 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 schrijven 
voor de 13e editie van de Vestingloop ’s-Hertogenbosch op zondag 27 mei 2018. De 
inschrijfperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe goed-
koper het is. Doe er je voordeel mee! 
  

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
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://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-06-kinderuniversiteit-voorjaar.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-06-kinderuniversiteit-voorjaar.pdf
http://www.brandloyaltyvestingloop.nl


 

Bewegen is gezond; 1 km kids run  
Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er 
de 1 km kids run. Rennend door de stad en met 
rode konen finishen aan de voet van de Sint Jan. 
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 moedigen. Zet voor 26 nov 
je hardloopschoentje met gedichtje bij Run2Day 
(Van Berckelstraat 2) en bekijk op woensdag 29 
nov wat de Sint in jouw schoen heeft gestopt! 

Enthousiast? Klik hier om direct in te schrijven. 
 

HEIDY KERSTE: 
 

 

Praktijk voor kindercoaching 
 

In navolging van voorgaande jaren jaar start mevr. Heidy Kerste, kindercoach, binnen-
kort weer een training voor hoog sensitieve kinderen. Vooral kinderen van gr. 4 t/m 8 
zijn hierbij van harte welkom. Heeft u een kind dat buiten deze doelgroep valt maar die 
u hier wel graag aan wilt laten deelnemen, neemt u dan contact op met mevr. Kerste.  
 

Voor meer info over de training, aanmelden e.d. KLIK HIER! 

  

https://vestingloop.us17.list-manage.com/track/click?u=43bac1dded7b76e9aa3bb2089&id=6a30e21d7c&e=a5dc7cd8b3
https://vestingloop.us17.list-manage.com/track/click?u=43bac1dded7b76e9aa3bb2089&id=309ddd7726&e=a5dc7cd8b3
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-06-info-hsp-kids-training.pdf
http://glinsterkind.nl/


BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Het thema van deze week is ‘Groenteshakes maken’  
 

Deze week zijn de kinderen van de bso gestart met de eerste 
voorbereidingen voor Carnaval! Zo zijn de kideren gestart met mooie 
tekeningen voor Carnaval en zijn de eerste schudkokers al gemaakt.  
Het programma voor de Carnavalsvakantie van de bso is ook al klaar. 
Hieronder ziet u kort de inhoud van de vakantie activiteiten.  

 

Het programma tijdens de voorjaarsvakantie op de bso: 
 

kinderen mogen maandag en dinsdag verkleed 
komen! 
 

 

 
 

12 t/m 16 Februari 2018 
MAANDAG 

. 
 

Vandaag starten we met het maken van Clownpizza’s. Kinderen mo-
gen met gezonde producten hun pizza versieren en laten zien wat voor 
mooie clown ze daarmee kunnen maken. En met de lunch gaan we 
deze lekkernij proeven! 
 

In de middag gaan we rammelaars, maskers en rijstballonnen maken 
die we daarna gebruiken tijdens het hossen in het kussenlokaal. 

DINSDAG 

 
In de ochtend starten we met de voorbereidingen voor de optocht. We 
gaan ons eerst mooi maken, zoals schminken en verkleden. Ook ne-
men we vandaag de rammelaars, maskers en rijstballonnen mee naar 
de optocht dus misschien maken we er nog een paar! 
 

We gaan in de middag naar de jeugdoptocht kijken en zijn tussen 
13.30 uur en 16.00 uur van de locatie af.  

DONDERDAG 

 
Deze dag gaan we lekker naar Monkeytown. Daar kunnen we binnen 
heerlijk klimmen, klauteren, rennen, springen en nog veel meer. 
Tussen 10.00-16.00 uur zijn we van de locatie. 
We eten tussen de middag bij Monkeytown lekker frietjes. 

 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6tKYv_DYAhVCAcAKHac_C20QjRwIBw&url=https://www.azczutphen.nl/nieuws/carnaval-2018-op-9-em-10-februari/&psig=AOvVaw2Cb2lfDJegJOzfpXl5Zrw6&ust=1516879649257932


V.O.S. SPEELT SISKE DE RAT 
 

 

 

 

Dit jaar speelt de V.O.S.: 
 

CISKE de RAT de musical 
 

De V.O.S. (Vereniging Oisterwijkse Spelers) is een enthousiast 
amateur theatergezelschap wat jaarlijks in Het Openlucht theater 

in Oisterwijk, gedurende een aantal zomeravonden eind juni - begin juli, in het weekend, 
een fraaie voorstelling voor een breed publiek ten tonele brengt. Dit jaar gebeurt dat al 
weer voor het 53ste jaar. Graag brengen we u nog even in herinnering de voorstelling 
van afgelopen jaar, “SHREK” en “THE WEST SIDE STORY” het jaar daarvoor en niet 
te vergeten de weergaloze jubileum voorstelling in 2015 toen de V.O.S. haar 50 jarig 
jubileum vierde.  
 

Dit jaar gaan ze de bijzondere musical voorstelling ‘Ciske de Rat’ brengen! Het wordt 
opnieuw een voorstelling waar u na afloop met veel plezier aan terug zult denken. 
  

Uiteraard is ook deze V.O.S. productie geschikt voor kinderen!! 
 

Ciske de Rat - de Musical, gebaseerd op de trilogie van Piet Bakker, behoort tot het 
Nederlandse cultuurgoed. De musical vertelt het beroemde verhaal, maar laat ook zien 
hoe het Ciske vergaat als volwassen man. De belevenissen van Cis de Man, zijn door 
de musical heen geweven en geeft een nieuwe dimensie aan dit oer-Hollandse verhaal. 
In de musical zorgt de kleine Ciske opnieuw voor momenten van ontroering, humor en 
brutale streken en laat de musical zien hoe de volwassen Ciske met zijn verleden pro-
beert te leven. De musical brengt je een avond vol herinneringen aan het jochie met een 
hartje van goud en blijft ontroerend en tijdloos. Naast de hit "Ik voel me zo verdomd 
alleen" heeft Henny Vrienten 26 nieuwe nummers voor de musical geschreven.  
 

Voor meer info kunt het best even kijken op ‘www.vos-oisterwijk.nl’ of volg De V.O.S. op 
Facebook 
 

V.O.S. SPEELDATA 2018: 
 

  datum: aanvang: 

 

Vrijdag 15 juni 20:30 u. 

Zaterdag 16 juni 20:30 u. 

Zondag 17 juni 14:30 u. 

Vrijdag 22 juni 20:30 u. 

Zaterdag 23 juni 20:30 u. 

Zondag 24 juni 14:30 u. 

Vrijdag 29 juni 20:30 u. 

Zaterdag 30 juni o.v.b. 19:30 u. 
 

Voor het verhaal van ‘Ciske de Rat’ KLIK HIER! 
 

  

https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/
http://www.vos-oisterwijk.nl/
http://www.vos-oisterwijk.nl
http://www.vos-oisterwijk.nl/


MOVE VUGHT: START MOVE ACADEMY 
 

 
MOVE Academy 
Nieuw bij MOVE Vught is de MOVE Academy.  
Tijdens de MOVE Academy kun je komen sporten bij een van de deelnemende ver-
enigingen. Wil jij een keer een nieuwe sport proberen of wil je gewoon lekker sporten 
of wil je oefenen aan je skills? MOVE Academy vindt plaats op dinsdagmiddag. 
 

Na de carnavalsvakantie gaan we bij de MOVE Academy onder andere Judo aanbie-
den. Kinderen (4 t/m 12 jaar) kunnen helemaal gratis vier weken lang deelnemen aan 
judolessen. Je moet je hiervoor inschrijven via onze website www.movevught.nl.  
 

Op onze website is tevens het complete programma van de MOVE Academy (dins-
dag), Fun2Move (woensdag, groep 3 t/m 6) en Plein Actief (donderdag, groep 5 t/m 8) 
te vinden. 
 

Wat hebben we al gedaan bij de MOVE Academy: 

 Voetbal 

 Tennis 

 Tafeltennis 

 Volleybal 
 

 
 
 

  

http://www.movevught.nl/
http://ssnb.nl/vught/activiteiten/move-academy-2/


CARNAVAL BIJ PILKINGTON 
 

 

Klik op bovenstaande afbeelding voor meer info 

 

  

http://www.pilkingtons.nl/feestdagen/carnaval-bij-pilkingtons/


(KINDER-) CARNAVAL VUCHT 
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor meer info 

 

http://jj-carnaval.nl/

