
 

 

 

22-09 
04/03/2016 - 

10/03/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 03 mrt.  

 

Vrijdag 04 mrt. LANDELIJKE LUIZENDAG 

Maandag 07 mrt.  

Dinsdag 08 mrt.  

Woensdag 09 mrt.  

Donderdag 10 mrt. Voorstelling ‘Dansparels’ t.b.v. groepen 1-2 (volgens planning) 
16.00 – 17.30: OB & BB - overleg 

Vrijdag 11 mrt. 
 

ROOSTERVRIJ gr. 1 t/m 4 (de gehele dag!) 
 
 

12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 
 

 

 
 

 

BINNENKOMST GROEPEN 1-2  
 

De afgelopen periode is het vóór schooltijd weer erg druk in de gang bij de groepen 1-
2. Veel (groot-)ouders komen met de kinderen uit deze groepen mee naar binnen om 
de kinderen naar de groep te brengen. Voor de groepsleerkrachten is dat onoverzich-
telijk maar voor onze kleuters nog véél meer. Wilt u daarom bij de eerste zoemer, bui-
ten op het plein, afscheid nemen van uw kind en het dan zelfstandig naar binnen toe 
laten gaan? Dank u wel. 
 

  

VRIJDAG 22 APRIL “CONTINUROOSTER”; 
’S MIDDAGS OM 14.00 U. VRIJ!! 

 

Ter gelegenheid van de “De Dag van de Koningsspe-
len” gaan we er op vrijdag 22 april weer een speciale 
schooldag van maken.  

 

Wat er die dag precies allemaal gaat gebeuren dat zal t.z.t. gecommuniceerd gaan 
worden al willen we natuurlijk niet alles ‘verklappen’. 
 

Wat we in ieder geval al wel bekend kunnen en willen maken is het volgende: 
- Tussen de middag blijven ALLE KINDEREN OP SCHOOL!  

In de eigen groep zal, o.l.v. de juf of meester, geluncht worden. Dit is GRATIS! 
- Doordat we deze dag een continurooster hebben zal het middagprogramma ein-

digen om 14.00 u. waarna de MEI-VAKANTIE begint! 

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_09_-_2016
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016/weekbulletin 09 - 2016.pdf


UIT ONZE SCHOOLGIDS!:  
 

- Binnenkomst groepen 1/2 
 

Kleuters die voor het eerst de school bezoeken, kunnen de eerste twee weken door 

ouders verzorgers naar binnen worden gebracht. Na deze gewenningsperiode neemt 
u bij de eerste bel afscheid op de speelplaats en gaat uw kleuter zelfstandig naar de 

klas. 
Ons onderwijs is er opgericht om de kinderen zelfstandig te laten functioneren. Wij 
ervaren dat kinderen trots zijn op deze zelfstandigheid. 
Na schooltijd bent u altijd welkom om samen met uw kind te komen kijken in de groep. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Sarah Meijvogel  groep 1/2C 

 Julia Meijvogel   groep 5A 
 

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

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
03-03 Olivier Collard 1/2B 
06-03 Saar Coenen 3A 
07-03 Gillian de Gunst 6A 
10-03 Isa de Laat 6A 
10-03 Johannes Gijsbertsen 1/2C 
   
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
03-03 juf Anneke Dielissen 1-2A  vanuit vervangerspool juf Evelyn Fontijn 
 dhr. Gerard de Ronde (mid.) dir.  n.v.t. 
04-03 juf Anneke Dielissen 1-2A  vanuit vervangerspool juf Evelyn Fontijn 
07-03 juf Monique Hoevenaar 1-2B  de Vervangerspool regelt dit 
 juf Stephanie Brouwer 5  juf Monique Mol 
 juf Britt van den Heuvel * 8  dhr. Gerald van Gils en mevr. Tine Janssen 

08-03 juf Stephanie Brouwer 5  juf Monique Mol 
 dhr. Mart van Loon ^*   de Vervangerspool regelt dit 
 juf Heidi Schel ^ IB-OB  n.v.t. 
 juf Tanja Schepers ^ IB-BB  n.v.t. 
 dhr. Gerald van Gils ^^ adj.dir.  n.v.t. 
 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
09-03 juf Stephanie Brouwer 5  juf Monique Mol 
10-03 juf Stephanie Brouwer 5  juf Monique Mol 



datum  gr.  wordt vervangen door: 
11-03 juf Stephanie Brouwer 5  juf Monique Mol 
 dhr Jasper van Schaijk 5A  juf Yvonne Sturing 
 dhr. Gerard de Ronde (mid.) dir.  n.v.t. 
^ i.v.m. nascholing (HELE dag)   * alléén gedeelte van de ochtend 

^^ i.v.m. nascholing (alléén de MIDDAG)  ^* i.v.m. nascholing (alléén de OCHTEND) 
______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PH ‘KLEUTERGYM’ & OUDER-KIND GYM 
 

 
 

  



REMINDER … SISTERRUN 17 APRIL 2016 … REMINDER 
 

 
 

 

Op zondag 17 april ben je van harte welkom in Vught voor 
een onvergetelijke Brabantse dag. 
Inschrijven kan voor de 5 km, 7,5 km en 10 km hardlopen en 
de wandelafstand 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 liepen wij voor Dream4Kids, dit 
jaar gaan we van start voor de stichting Syrie, back to 
school in samenwerking met Unicef. Help kinderen in 
vluchtelingenkampen naar school te gaan, les te krijgen in 
hun eigen taal in Kamp Nizip & Osmaniye in Turkije. Voorzie 
vrouwen 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 
Voor een LOOPSCHEMA KLIK HIER 

 

MOVE VUGHT NIEUWSBRIEF 
 

 

MOVE Vught heeft een speciale 
‘NIEUWSBRIEF’ gemaakt om iedereen 
te informeren over al haar activiteiten. Wil 
je weten waar ze de komende tijd mee 
bezig zijn? 
Ga dan naar de speciale ‘Nieuwsbrief’ 
van MOVE Vught op de website? 

KLIK HIER 

 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2009%20Syrie%20back%20to%20school%20Unicef.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2009%20Syrie%20back%20to%20school%20Unicef.pdf
https://inschrijven.nl/idealformulier?id=2016041750449&ag=j&tl=nl
http://www.sisterrun.com/
http://www.sisterrun.com/mm_uploads/Loopschema_2016.jpg
http://us3.campaign-archive1.com/?u=1fc9d1ea25fec79cba9b91f1a&id=09c7815add&e=e6f83131aa
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 09 Syrie back to school Unicef.pdf

