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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 01 mrt. COMPLIMENTENDAG   
Vrijdag 02 mrt. Roostervrij gr. 1 t/m 2 

 
10.00-15.00: bezoek ‘Textielmuseum’ gr. 4-4A 
15.15: ophalen-meenemen tafel-stoel voor belangstellenden 

Maandag 05 mrt. 07.30: levering nw. Meubilair gr. 4-5  
19.45-22.30: GMR-vergadering 

Dinsdag 06 mrt. 09.30-10.30: voorlichting buro HALT t.b.v. 8 
10.45-11.45: voorlichting buro HALT t.b.v. 8A 15.45-17.15: 
scholingsmoment TEAM m.b.t. opleidingsgroepen 

Woensdag 07 mrt. LANDELIJKE LUIZENDAG 
13.00-14.00: overleg onderzoeksteam ‘REKENEN’ 
13.00-17.00: BHV herhalingscursus 
14.00-18.00: schoolschaakkampioenschap district Den 
Bosch 

Donderdag 08 mrt.  

Vrijdag 09 mrt.  

 

 
 

BINNENKORT NIEUW MEUBILAIR - OUD MEUBILAIR GRATIS OPHALEN 
 

A.s. 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 kenbaar maken bij onze conciërges dhr. Ton Teu-
lings of mevr. Patricia van Gogh. 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. MORGENMIDDAG, 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 morgenmiddag op tijd bent wanneer u één leerlingset, tafel-
stoel-2 laatjes, mee naar huis wilt nemen! 
 

https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


*: 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 

bekijken. 
 

KOMENDE WEEK ALGEMENE INFO, ‘WEEKBULLETIN 13-10’, VOOR 2 WEKEN  
 

Komende week proberen we u de algemene informatie voor 2 weken toe te sturen. In 
de week van donderdag 15 mrt. ontvangt u dus géén algemene info (of weekbulletin) 
maar mogelijk wel korte berichtjes vanuit de groepen (via MSI!). 
Op donderdag 22 okt. ontvangt u het volgende ‘weekbulletin’. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Jasmijn   groep 1-2D 
 

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

AANMELDEN VO 
 

We helpen de ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 8 er nog graag even 
aan herinneren dat het vanaf komende week mogelijk is om hun kind aan te melden bij 
de gewenste school voor VO. Aanmelden kan slechts op één school. Denkt u er aan dat 
de VO scholen in Den Bosch werken met een systeem van ‘loting’.  
Voor de werking van dit systeem van loten als ook voor de data en tijden waarop u uw 
kind aan kunt melden, verwijzen we graag naar de websites van de diverse scholen. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
01-03 Willemijn  1/2D 03-03 Hugo  6A 
01-03 Mees  4A 06-03 Saar  5A 
02-03 Huub  5 07-03 Matthijs  1/2B 
03-03 Olivier  4 07-03 Gillian  8A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
01-03 juf Lieke  3  juf Gemma  
 juf Anne Marie  4  juf Saskia  
 dhr. G. de Ronde dir.  n.v.t. 
02-03 juf Lieke  3  juf Karin  
 juf Monique  3A  juf Nelly  
 juf Hilde  4  juf Saskia  
 dhr. G. de Ronde dir.  n.v.t. 
05-03 juf Monique r 1-2B  juf Marlies 
06-03 meester Gerald adj.-dir.  n.v.t. 

______________________________________________________________ 

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


INGEKOMEN BERICHTEN 
 

MINI CURSUS ‘ONZE MUSICAL’ 
 

 

Speciaal voor kinderen die nu in groep 3 zitten! 
 

Kijk eens op onze website www.onzemusical.nl voor 
een heel leuke cursus die binnenkort gaat beginnen in 
Elzenburg. 
We gaan op stap met de tovenaar van Oz en natuurlijk 
gaan jullie de uitvoering zien die gespeeld, gezongen en 
gedanst wordt door kinderen van groep 4 t/m groep 8. 
Ook heel veel kinderen van de Schalm doen hieraan 
mee. 
 

Schrijf je gauw in om ook wat van die liedjes te leren en 
aan het eind van de cursus een mini-voorstelling te ma-
ken voor jullie ouders. 
 

Ik zie je, meneer Jacques (van de muzieklessen) 
 

SEVEN11INVITED 
 

Na het overweldigende succes van de eerste editie is er op vrijdag 16 maart weer een 
'Seven11' in Den Bosch. Er kan dus wederom gefeest en gedanst worden in de ‘vroege 
uurtjes’. 
 

Voor meer info: KLIK HIER! 
  

http://www.onzemusical.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-09-seven11invited.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-09-mini-cursus-onze-musical.pdf


MOVE VUGHT: FUN2MOVE - MOVE BEWEEGT 
 

  

  

  
 
 

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

