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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 22 feb. maandoverzicht 7 komt uit 

16.00 - 17.30: TEAMvergadering 

Vrijdag 23 feb.  

Zaterdag 24 feb.  

Zondag 25 feb. Schoolvolleybaltoernooi gr. 4 t/m 6 & 7/8 
(o.v.b. van voldoende belangstelling) 

Maandag 26 feb. 16.00-17.30: BOVO – overleg 
19.00-20.30: H. Vormsel bijeenkomst (zaaltje H. Hart parochie) 

Dinsdag 27 feb. 10.30-12.00: muziekvoorstelling ‘Hippe Gasten’ gr. 7 & 8 

Woensdag 28 feb. 13.00-14.30: OB-overleg 

Donderdag 01 mrt. COMPLIMENTENDAG 
11.00-15.00: muziekvoorstelling 
‘oor verdovend’ gr. 1 & 2 

 
Vrijdag 02 mrt. bezoek textielmuseum groepen 4 

 

 
 

GEBOREN  
 

Afgelopen week zijn zowel juf Renée (gr. 3A) als juf Marloes (gr. 6) opnieuw moeder 
geworden.  
 

Dinsdagavond 13 feb. werd Luca, de zoon van juf Renée, geboren. 
 

 
We feliciteren juf Renée, haar man Kevin en grote broer Sacha met de geboorte van 
Luca en wensen hen heel veel geluk en een mooie tijd toe. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-08-2018.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


Gisteravond, woensdag 21 feb., werd Tess, dochter van juf Marloes geboren. 
 

 
 

Ook juf Marloes, haar man Geert-Jan en grote zus en broer Evi en Luuk feliciteren we 
op deze plek van harte met de geboorte van Luca en wensen ook hen heel veel geluk 
toe samen en een hele fijne tijd. 
 

BINNENKORT NIEUW MEUBILAIR - OUD MEUBILAIR GRATIS OPHALEN 
 

Maandagmorgen 5 mrt., in alle vroegte (± 07.30 u.), wordt nieuw meubilair geleverd 
t.b.v. de groepen 4 en 5. Omdat we dit direct in willen zetten zal op vrijdagmiddag 2 
mrt. al het oude meubilair uit deze groepen worden gehaald.  
 

Onder het mom ‘weggooien kan altijd nog’ bewaren we uiteraard een aantal oude 
schoolsets. Daarnaast blijft er naar verachting nog een groot aantal over welke we u 
graag willen aanbieden.  
 

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u dit vanaf vandaag én komende week kenbaar maken 
bij onze conciërges meneer Ton of juffrouw Patricia. Geeft u dan, indien mogelijk, naast 
uw naam (naam kind + gr. op onze school), ook even aan welk type setje (hoogte) u 
graag wenst mee te nemen. Vrijdagmiddag 2 maart kunt u dan, na schooltijd, een com-
pleet schoolsetje (tafel met laatjes* én stoel) GRATIS op komen halen op school. 
 

Omdat onduidelijk is hoe groot de belangstelling is voor deze 'SALE' kunt u om te be-
ginnen 1 set per gezin mee naar huis nemen. Indien u nog een setje wenst, kunt u dit 
dan even aangeven.  
 

Zorgt u er dus voor dat u er op vrijdag 2 mrt. op tijd bent wanneer u één leerlingset, tafel-
stoel-2 laatjes, mee naar huis wilt nemen! 
 

*: veel van de laatjes zijn, zoals u op de foto's kunt zien, aan de voorzijde beschadigd.  

 

N.B.: Om u een beeld te geven van de setjes (hoogte/formaat, materiaal en de status) maken 

we er z.s.m. een aantal foto’s van (incl. maat aanduiding). U kunt deze via DEZE LINK 

binnenkort bekijken (uiterlijk a.s. maandag!). 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

  

https://photos.app.goo.gl/j8VpRjKNsvNoCHm92


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Hein  groep 1-2C 
 

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

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2018 - 2019 
 

Vandaag, do. 22 feb., krijgen die kinderen van wie de ouders hebben aangegeven de 
betaling voor deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de derde betalingsherin-
nering mee naar huis. Heeft u aangegeven de betaling in 2 termijnen te voldoen dan 
ontvangt u vandaag de eerste betalingsherinnering.  
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. 
 

OORBEL VERLOREN 
 

Vrijdag 9 feb., rond 12.00 u., de CARNAVALS-vrijdag vóór 
de voorjaarsvakantie, is Willemijn (gr. 8A) haar oorbel ver-
loren. Vermoedelijk is ze deze kwijtgeraakt op het school-
plein of ergens in of bij de (uit-)gang van de groepen 7 en 
8 van school. Deze oorbel is haar zeer dierbaar dus ze 
hoopt dat hij door iemand gevonden is die hem aan haar 
terug wil geven. 
Heb je de oorbel gevonden of weet je wie deze mogelijk 
gevonden heeft? Neem even contact op met Willemijn of 
De Schalm (conciërges meneer Ton of juffrouw Patricia). 
Hiernaast een afbeelding van de oorbel. 
 

Alvast bedankt namens Willemijn  
 

SPORTCLINIC MOVE VUGHT 
 

Half januari zijn we gestart met het aanbieden van clinics op de basisscholen in Vught 
en Cromvoirt. We zijn nu bijna op iedere school langs geweest met een te gekke clinic. 
De clinics vallen zowel bij de kinderen als de groepsleerkrachten erg in de smaak omdat 
we met leuke en uitdagende materialen langskomen, de inhoud van de clinic is opge-
steld door de vakleerkrachten van MOVE Vught en we werken met groepjes van vijf 
stagiaires, waardoor de kinderen veel aandacht krijgen. 
 

De eerste drie clinics zijn judo, boogschieten en skaten. We zijn om de drie weken bij 
een school, waarbij we een ochtend een leuke en leerzame clinic aanbieden. De klassen 
die hiervoor in aanmerking komen is in samenspraak met de school bepaald 
De clinics sluiten daarnaast ook mooi aan bij de overige activiteiten van MOVE Vught, 
zoals de MOVE Academy. Na de carnavalsvakantie gaan we bij de MOVE Academy 
onder andere Judo aanbieden. 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 (dinsdag), Fun2Move (woensdag, groep 3 t/m 6) en Plein Actief (donderdag, 
groep 5 t/m 8) te vinden.  

http://www.movevught.nl/


 

Voor meer MOVE – Vught info zie ook de ‘ingekomen berichten’! 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND MAART 2018: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
22-02 Veerle  1/2D  16-03 Julia  8 
22-02 Ezra  8  18-03 Ties  1/2D 
26-02 Damien  1/2C  18-03 Fientje  5 
27-02 Hidde  7  18-03 Julia  5A 
27-02 Anna  8A  18-03 Maartje  6A 
29-02 Ties  6  19-03 Cass  1/2A 
01-03 Willemijn  1/2D  20-03 Finn  1/2A 
01-03 Mees  4A  20-03 Juno  5 
02-03 Huub  5  21-03 Berend  8A 
03-03 Olivier  4  23-03 Rijk  3A 
03-03 Hugo  6A  24-03 Willem  3 
06-03 Saar  5A  24-03 Feline  6 
07-03 Matthijs  1/2B  24-03 Mila  7 
07-03 Gillian  8A  25-03 Mats  4 
10-03 Johannes  4  26-03 Junia  1/2A 
10-03 Isa  8A  26-03 Chrissie  3A 
12-03 Annemijn  3A  27-03 Pien  6 
13-03 Mees  5  28-03 Ties  5 
13-03 Daan  7A  28-03 Karlijn  6A 
13-03 Anoek  8A  29-03 Charlotte  1/2E 
15-03 Fabienne  7  29-03 Isabel  1/2E 
16-03 Fiène  1/2A  31-03 Beer  3A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND MAART 2018: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
22-02 juf Lieke  3  juf Gemma  
 juf Anne Marie  4  juf Lies  
23-02 juf Lieke  3  juf Gemma  
28-02 juf Monique  1-2B  juf Saskia van den Hout 
 juf Marlies  1-2E  juf Gemma  
 meester Luuk 8  juf Marjo 
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
01-03 juf Lieke  3  juf Nicole  
02-03 juf Lieke  3  juf Nicole  
 juf Monique  3A  vervangerspool regelt dit 
06-03 dhr. van Gils adj.-dir.  n.v.t. 
15-03 dhr. van Gils adj.-dir.  n.v.t. 
16-03 dhr. van Gils adj.-dir.  n.v.t. 
19-03 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
23-03 juf Monique  3A  vervangerspool regelt dit 

______________________________________________________________ 
  



  



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

09 
26 feb. 
 

16.00-17.30: BOVO – 
overleg 
19.00-20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst (zaaltje H. 

Hart parochie) 
 

27 feb. 
 

10.30-12.00: muz-
iekvoorstelling ‘Anders’ 
gr. 7 & 8 

28 feb. 
 

13.00-14.30: OB- en BB-
overleg 

10 
05 mrt. 
 

19.45-22.30: GMR-
vergadering 

06 mrt. 
 

09.30-10.30: voorlich-
tingburo HALT t.b.v. 8 
10.45-11.45: voorlich-
tingburo HALT t.b.v. 8A 
15.45-17.15: scholings-
moment TEAM m.b.t. op-
leidingsgroepen 

07 mrt. 
 

LANDELIJKE LUI-
ZENDAG 
13.00-14.00: overleg on-
derzoeksteam ‘REKE-
NEN’ 
13.00-17.00: BHV herha-
lingscursus 
14.00-18.00: school-
schaakkampioenschap 
district Den Bosch 

11 
12 mrt. 
 

15.45-17.00: Maandag-
gesprekken (gr. 3 t/m 8) 
20.00: RvT vergadering 
stg. Leijestroom 

13 mrt. 
 

13.00-14.00: overleg on-
derzoeksteam ‘TAAL’ 
 

14 mrt. 
 

Nationale BOOM-
FEESTDAG: ‘Maak 

het buiten beter!’ 
 

12 
19 mrt. 
 
 

20 mrt. 
 

GELUKSDAG 
WERELDVERTEL
DAG 

21 mrt. 
 

Actie Lilianefonds: “Wij 
trekken aan de bel’! 
12.45: 
Maandaggesprekken 
(ALLÉÉN gr. 1/2) 

13 
26 mrt. 
 

15.45–17.15: OB & BB – 
overleg 
19.00-20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst (zaaltje H. 

Hart parochie) 
 
 

27 mrt. 
 

20.00: Ouderraadverga-
dering 
 

28 mrt. 
 

19.00-20.00: Chrismamis 
t.b.v. Vormelingen (St. 

Jan te Den Bosch) 

   

http://www.deschalmvught.nl
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2018
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2018
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2018


 

 07 
23/02/2018 

- 
29/03/2018  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

01 mrt. 

COMPLIMEN-
TENDAG       

 
10.00-15.00: muziek-
voorstelling ‘oor 
verdsovend’ gr. 1 & 2 

02 mrt. 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 
2 
10.00-15.00: bezoek 
‘Textielmuseum’ gr. 
4-4A 

03 mrt. 
 
 

04 mrt. 
 

08 mrt. 
 

09 mrt. 
 

10 mrt. 
 

11 mrt. 
 

15 mrt. 
 

16.45-17.15: OB- 
overleg 
13.00-14.00: overleg 
onderzoeksteam ‘BE-
GAAFDHEID’ 
 

16 mrt. 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 
2 

NL-DOET 

17 mrt. 
 

NL-DOET 
 

18 mrt. 
 

’s middags: 
‘Vughtse Dance Bat-
tle’ (Speeldoos - 
Vught) 

22 mrt. 
 

15.45–17.15: OB & 
BB - overleg 
 

23 mrt. 
 

Spelletjesmiddag 
groepen 1-2 

24 mrt. 
 
 

25 mrt. 
INGANG ZOMER-
TIJD 

 
PALMZONDAG 

 
29 mrt. 
RAPPORT 2 gr. 3 t/m 
7A gaat mee naar huis 
Witte Donderdag  

 
Voorlichting ‘gevaren 
rond spoor’ gr 8-8A 
maandoverzicht 8 
komt uit 
 

30 mrt. 
Goede Vrijdag  

 

31 mrt. 
 

PAASZATERDAG 

01 apr. 
PASEN 

 

 

12.00:  
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
GROEPEN 

  

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mrt_2018
https://www.deschalmvught.nl


  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

OOK ACRO-GYM BIJ PRINS HENDRIK IN VUGHT 
 

Prins Hendrik is gestart met een nieuwe Acrobatische gymnastiekgroep te Vught Zuid. 
 

Voor meer info kijk op de website van Prins Hendrik of stuur een mail ‘KLIK HIER’! 

 
 

  

mailto:gyminfo@ph.nl?subject=Info%20Acro-gym
mailto:gyminfo@ph.nl?subject=Meer info Acro-gym


TURNEN TALENTENDAG PH 
 

De Vughtse Sportclub Prins Hendrik heeft een wedstrijdafdeling Turnen Heren, welke 
meedraait in de nationale turntop.   
Voor deze selectie zijn we op zoek naar turntalent uit Vught of omgeving.  
 

We zijn op zoek naar jongens die geboren zijn in 2011-2012-2013. 
 

Voor aanmelden en meer info zie de website van Prins Hendrik of ‘KLIK HIER’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ph.nl/talentendag
http://www.ph.nl/talentendag


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. 
 

Vanaf deze week gaan we bij de MOVE Academy onder andere Judo aanbieden. Kin-
deren (4 t/m 12 jaar) kunnen helemaal gratis vier weken lang deelnemen aan judoles-
sen. 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/


  

  

  
 

http://www.movevught.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-08-kids-fun-2-move.pdf
http://www.movevught.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-08-kids-move-academy.pdf

