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AGENDA: 
Donderdag 18 feb.  

Vrijdag 19 feb.  

Maandag 22 feb. Deze week is ‘VERKEERSWEEK’ op De Schalm 

Dinsdag 23 feb. 16.00-17.30: OB & BB-overleg 

Woensdag 24 feb. 09.00-12.00: bezoek Noord Brabantsmuseum (gr. 6) 
13.30-16.00: Doe-middag gr.8 voor VMBO BB/KB ll’n op Maurick 
College 

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

Vrijdag 26 feb. STREETWISE 
Juf Stephanie & Martijn gaan trouwen!  
14.15-15.00: 1e repetitie schoolorkest 

 
 

 
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN RAPPORT 2 
 

Zeer binnenkort, eind maart, krijgen de kinderen het 2e rapport van dit schooljaar mee 
naar huis. In navolging van eerder dit schooljaar, wordt de planning van de rapportge-
sprekken via MSI geregeld. Zoals u mogelijk nog kunt herinneren van de vorige keer, 
bent u degene die de planning zal kunnen gaan maken. Kreeg u voorheen van ons 
een dag en tijdstip door waarop u bij de groepsleerkracht(-en) van uw kind verwacht 
werd. Nu geven we u de dagen en de (nog openstaande) tijden door waarop de gesprek-
ken ingepland kunnen worden. U kunt dan zelf de voor u meest prettige dag en tijd 
plannen. 
Zodra de mogelijkheid er is om een afspraak te plannen, krijgt u van ons bericht zowel 
via MSI als via Het Weekbulletin. 
 

N.B.: De kinderen in de groepen 8 krijgen géén rapport mee naar huis. Een afspraak 

voor een rapportgesprek met de leerkrachten van de groepen 8 is dus niet mogelijk.  

 

MSI INFORMATIE OUDER(S)  EN KINDEREN 
 

UIT HET WEEKBULLETIN VAN 01 OKT. 2015 
 

OUDERPORTAAL   
t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

SYNCHRONISATIE MOGELIJK MET SCHOOLAGENDA 

Een feature waar u mogelijk veel plezier aan kunt hebben is de mogelijkheid om de in 
MSI aangemaakte agendapunten, via de Ical link, automatisch te synchroniseren met 
uw persoonlijke agenda. De agendapunten worden hierdoor automatisch ge-update in 
de prive agenda als bijvoorbeeld Outlook of Google kalender.  Het grote voordeel hier-

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_07_-_2016
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016/weekbulletin 07 - 2016.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


van is dat u als gebruiker niet iedere keer de agendapunten in MSI hoeft te exporteren 
en importeren in uw prive agenda. 
Uiteraard zijn de agenda-items ook in een oogopslag zichtbaar in de MSI App. 
Wij denken dat met name deze functionaliteit een uitkomst voor u kan zijn.  
 

In het scherm van de schoolagenda, vindt u een knop 'agenda delen'. Als u hierop 
klikt, komt u in het scherm, waar u vervolgens de Ical link kunt genereren. Gebruikt u 
deze link om de agenda te openen vanuit andere toepassingen, zoals Outlook of 
Google Calendar. U kunt het adres kopiëren en in elke agenda toepassing plakken 
waarin de Ical-indeling wordt ondersteund. 
 

Alle communicatie verloopt nu dus via MSI. Als ouder/verzorger kunt u uw 
zoon/dochter ziekmelden via MSI. Ook het aanvragen van een kort- of langdurend 
verlof verloopt via MSI (het invulbare verlofformulier vindt u op onze website!).  
Velen van u maken hier gebruik van. Dank hiervoor! 
 

In MSI heeft u nu ook de mogelijkheid om zelf een klassenlijst van de groep van uw 
kind te printen en/of te bekijken. Tot op heden zijn van de meeste kinderen nog slechts 
de telefoonnummers te vinden in MSI. Het komt hierdoor nog wel eens voor dat er 
naar school gebeld wordt met de vraag of we het adres van een kind door kunnen 
geven omdat de zoon/dochter van betreffende ouder/verzorger aan het spelen is bij 
een vriendje en opgehaald moet worden. Wanneer echter het adres in MSI ontbreekt, 
wordt dat erg lastig. 
 

Op verzoek van veel ouders/verzorgers daarom de vraag of u, voor zo ver nog van 
toepassing, uw NAW gegevens aan wilt vullen. Namens velen van u, BEDANKT! 
 

N.B.: Als gevolg van de sinds 1 januari 2016 in werking getrede wetgeving rond het 
item ‘datalekken’ kunnen er vanuit school géén klassenlijsten meer mee naar huis 

gegeven worden. Wat u zelf op MSI plaatst, valt (nog wel) buiten deze nieuwe wet! 

______________________________________________________________ 
 

 
 

DE SCHALM 1E PRIJS KINDEROPTOCHT VUGHT  
 

Tijdens de kinderoptocht in de Carnavalsvakantie is De Schalm weer op een positieve 
manier in het nieuws gekomen. Een grote groep enthousiaste kinderen, ouders en 
leerkrachten trotseerden het gure maar vooral regenachtige weer en lieten alle overige 
Vughtenaren zien dat er, na 90 jaar, nog steeds muziek zit in De Schalm.  
 

   
Een uiterst kleurrijk ‘orgel’, gebouwd in de hiervoor speciaal door de Gemeente Vught 
gehuurde ‘bouwhal’, gaf de ‘opstoet’ van De Schalm extra kleur. Ook de fraaie kleding, 
voorzien van vele muzieknoten en de gezellige hoedjes, maakten dat de jury geen 



ander optie had dan De Schalm uit te roepen tot ‘winnaar van de kinderoptocht van 
Vught’.  
Allemaal nogmaals  VAN HARTE PROFICIAT. 
 

 
______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING UITGESTELD  
 

De MR-vergadering van afgelopen maandag is door omstandigheden geannuleerd. 
Mocht er een nieuwe datum gepland worden dan zullen we u deze z.s.m. laten weten. 
In het andere geval is de volgende MR-vergadering op maandagavond 21 maart a.s. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Veerle Coenen  groep 1/2D 

 Damien Dings   groep 1/2C 
 

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



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
19-02 Roberto van den Boogaart 3A 
20-02 Cecilia van Iersel 4 
21-02 Rein Bluijssen 7 
22-02 Ezra Ruffini 6A 
24-02 Daan van Hoeven 8 
25-02 Joris Kemperink 8A 
25-02 Lennart Funcke 7A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
18-02 dhr. Ton Teulings OOP  juf Patricia van Gogh en dhr. Dimitri Venrooij 

19-02 dhr. Ton Teulings OOP  juf Patricia van Gogh en dhr. Dimitri Venrooij 

23-02 dhr. Gerard de Ronde ^^ dir.  n.v.t. 
25-02 juf Stephanie Brouwer 5  juf Renée Schenkelaars 
26-02 juf Stephanie Brouwer 5  juf Renée Schenkelaars 
^^ i.v.m. studiedag directeuren stg. Leijestroom  
______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

FUN2MOVE 
 

Heb jij zin om op woensdagmiddag samen gezellig te sporten? Dan is onderstaande 
uitnodiging van MOVE Vught het lezen meer dan waard! 
 

Sporten? Kom dan naar MOVE Vught! 
 

 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2007%20Fun2Move.pdf

