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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

VOOR DE AGENDA VAN DE ‘GELUKSWEEK’ ZIE INFO VANUIT ‘OUDERVERENIGING’ 
 

AGENDA:  
Donderdag 16 mrt. 13.45-14.15: bezoek Stedelijk Museum gr. 3 

13.30-14.30: bezoek AvuloFM groep 6 
14.30-15-30: bezoek AvuloFM groep 6A 
16.00-18.00: workshop TEAM “liedteksten maken” 

Vrijdag 17 mrt. ROOSTERVRIJ gr 1/4 

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

Maandag 20 mrt. WERELDVERTELDAG 
15.45–16.30: overleg werkgr. ‘BEGAAFDEN’ 
15.45: Maandaggesprekken (ALLÉÉN gr. 1/2) 
20.00-23.00: RVT-overleg 

Dinsdag 21 mrt. 10.30-11.30: bezoek Stedelijk Museum gr. 3A 
13.45-14.45: bezoek Stedelijk Museum gr. 4A 
16.00–17.30: OB & BB - overleg 

Woensdag 22 mrt. 13.00–15.00: overleg werkgr. ‘REKENEN’ 

Donderdag 23 mrt. RAPPORT 2 gr. 3 t/m 7A gaat mee naar huis 

Vrijdag 24 mrt. LANDELIJKE 

  
Zaterdag 25 mrt.  
Zondag 26 mrt. 03.00 u. INGANG ZOMERTIJD 

 
 

 
 

GELUKSWEEK VAN START 
 

Na een lange en intensieve voorbereiding wordt komende maandag op feestelijke wijze 
‘De Geluksweek’ geopend. Over de inhoud van deze week hoef ik hier niks meer te 
zeggen want daar is al enorm veel over gepubliceerd. Wel wil ik nog even memoreren 
dat deze week het gevolg is van het 90 jarig bestaan van onze school.  
 

Ook wil ik op deze plaats al die ouders/verzorgers die de afgelopen weken en maanden 
zo druk in de weer zijn geweest om deze week voor onze kinderen te organiseren, FAN-
TASTISCH! Maar niet alleen ouders hebben hieraan meegewerkt ook de collega’s heb-
ben hier heel hard aan meegewerkt. Dank daarvoor! 
 

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_11_-_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-11-2017.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


Tenslotte dank aan een ieder die hier ook financieel aan bijgedragen heeft. Zonder uw 
(ouder-)bijdrage is het organiseren van dergelijke grote feesten voor onze kinderen nooit 
mogelijk 
Ik wens iedereen een hele geslaagde week toe met uiteraard veel mooie, GELUKKIGE 
momenten. Veel GELUK allen. 
 

RAPPORTGESPREKKEN PLANNEN N.A.V. RAPPORT 2 GR 3 T/M 7A 
 

De kinderen in de groepen 3 t/m 7A krijgen volgende week donderdag hun 2e rapport 
mee naar huis. De week er na, op dinsdag 28 en donderdag 30 maart (’s middags en ’s 

avonds) zijn de rapportgesprekken met de groepsleerkracht. De gesprekken duren 10 
minuten. Via MSI kunt u vanaf vrijdag 17 maart ZELF een afspraak maken met de 
groepsleerkracht(-en). U kunt dit zelf regelen t/m vrijdag 31 maart. Na vrijdag plant de 
groepsleerkracht u in op een nog openstaande dag en tijd. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

DE GELUKSWEEK  
 

Beste ouder, 
 

Hierbij nog een herinnering voor de geluksweek van volgende week. 
A.s. maandagochtend wordt de geluksweek om 09:00 u. op het schoolplein geopend 
door dhr. De Ronde. Alle ouders zijn daarbij van harte uitgenodigd. Na deze start gaan 

de kinderen naar de klas om de geluksweek in te luiden met “champagne”. Daarna gaan 
de kinderen geluk verspreiden in Vught. Een aantal groepen zal een beroep doen op 
ouders om de kinderen te begeleiden bij het verspreiden van dit geluk. U zult hierover 
separaat worden bevraagd. 
 

Op dinsdagmiddag gaan de kinderen aan de slag met het schrijven van liedteksten. Een 
aantal van deze teksten zal verder worden uitgewerkt en op muziek worden gezet. Deze 
worden later in het schooljaar opgevoerd. 
 

Woensdagochtend staat in het teken van workshops. Het draaiboek is klaar en alle 

kinderen zijn inmiddels ingedeeld. Er is een breed aanbod van allerlei leuke workshops 
en activiteiten waar de kinderen aan deel zullen nemen. Gezien het diverse aanbod aan 
workshops is het handig om de kinderen deze ochtend sportieve kleding aan te geven. 
Verder hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te nemen. Hierin wordt voorzien 

vanuit school. 
 

Op donderdagmiddag wordt de school omgebouwd tot een heus geluksmuseum. Iedere 
klas verandert in een expositieruimte waarin de kinderen al hun creaties kunnen uitstal-
len. 
 

Op vrijdagmiddag wordt de jubileumweek om 15:00 op het schoolplein afgesloten met 
de onthulling van het jubileumkado van de kinderen en ouders aan school. Alle ouders 

zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Om 15:30 kunnen de ouders en kinderen op muse-
umbezoek in de klassen. 
Wij hopen dat we er samen met u een hele gelukkige week van kunnen maken! 
 

Vriendelijke groet, 
Het gelukscomité 

______________________________________________________________ 



 
 

BEZOEK AVULOFM GROEPEN 5 & 5A (VAN ONZE SPECIALE VERSLAGGEVERS) 
 

We gingen dinsdag vanuit school lopen naar AvuloFM bij de Speeldoos. 
We gingen kijken bij de radio. 
We mochten echt de studio in en dat voelde heel cool. 
Het was leuk dat we mensen buiten mochten interviewen en dat het echt op de radio 
komt.  
Het was spannend als je een microfoon voor je neus kreeg. 
Volgende week woensdagmiddag is er een uitzending waarbij de groepen 5 en 6 te 
horen zijn. 
En de straatinterviews worden de hele week tussen muziek en nieuws afgespeeld. 
 

   
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
18-03 Ties  1/2D 
18-03 Fientje  4 
18-03 Julia  4A 
18-03 Maartje  5 
19-03 Cass  1/2A 
20-03 Finn  1/2A 
20-03 Juno  4A 
21-03 Berend  7A 
23-03 Rijk  1/2E 
23-03 Olivier  8A 
24-03 Feline  5A 
24-03 Mila  6A 
25-03 Mats  3 

 

  



VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
16-03 juf Ellen  4A  juf Monique  
 juf Lieke  6A  meester Eric  
17-03 juf Lieke  6A  meester Eric  
 dhr. Teulings conc.  n.v.t. 
20-03 juf Marlous  8A  juf Marjo  
21-03 juf Ellen  4A  Juf Silvia  
22-03 juf Ellen  4A  Juf Silvia  
23-03 juf Ellen  4A  Juf Silvia  
 juf Frida  8A  meester Eric  
24-03 juf Ellen  4A  Juf Silvia  
 juf Frida  8A  meester Eric  

______________________________________________________________ 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

FAMILIEWEEKEND – ‘MIDDERNACHT BIJ MERET EN BART’ 
 

Omdat De Schalm meedoet aan het project Middernacht, bij Meret en Bart zijn alle kin-
deren van onze school van harte welkom tijdens het, speciaal voor de kinderen georga-
niseerde, familieweekend. 
  

Tijdens het weekend van 25 en 26 maart zijn de kinderen en hun families welkom om 
het museum gratis te bezoeken. Dit op vertoon van een entreebewijs. Er worden ver-
schillende activiteiten georganiseerd. Het entreebewijs krijgen de kinderen komende 
maandag mee naar huis. 
  

We zien jullie heel graag tijdens het familieweekend en wensen jullie alvast veel plezier. 
  

Hartelijke groet, 
  

educatie / education 
+31 73 62 73 689 
  

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 

Museum voor hedendaagse kunst en design 
Museum of contemporary art and design 
 

  



PARTOU MAANDACTIVITEITEN: 
 

Deze week zijn de kinderen van de bso de week sportief ge-
start met een tennis workshop. 
De workshop werd gegeven voor een oude Partou collega!  
De kinderen hebben de hele middag tennisles gehad en 
mochten zelf veel actief aan de slag. 
De reacties van de kinderen waren ontzettend positief. 1 van 
de bso kinderen wil zelfs meteen op tennis les.  

 

Om lekker te genieten van het mooie weer en deze leuke sportervaring zijn de tennis 
materialen op de bso meteen aangevuld, zodat de kinderen dinsdag en donderdag ook 
lekker actief met tennisrackets aan de slag konden op het plein. 
Het tennis seizoen is bij de bso gestart! 
 

 

Aankomende donderdag vindt de bso Battle van Partou 
plaats. Alle bso locaties krijgen dezelfde opdrachten waar ze 
punten mee kunnen verdienen. 
De winnende bso krijgt als prijs een opblaasbare stormbaan 
of waterglijbaan voor een dagdeel in een vakantie. 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 

 

MAAND VAN DE DRUMS BIJ MUSIC’SCOOL ‘S HERTOGENBOSCH 
 

 

Wie heeft er nou nooit eens willen drummen op een 
echt akoestisch drumstel? 
 

Dan is nu je kans om dit eens gratis en vrijblijvend 

te gaan proberen onder begeleiding van een van de 
drumdocenten. 
 

De maand april is uitgeroepen tot drummersmaand 

en daar hoort natuurlijk een speciale actie bij. 
Op zaterdag 8 april vindt er een gratis en vrijblij-
vende drum-experience plaats in al onze vestigin-

gen. 
 

Schrijf je in voor een afspraak op deze dag. 
Per vestiging wordt er onder de aanwezigen nog een mooie verrassing verloot. 
 

Inschrijven via www.musicscool.nl proeflesbutton. 

Persoonsgegevens, drumles, locatie en bij opmerkingen code DE2017 invullen. 

 

Daarnaast krijgt iedereen die zich in deze drummersmaand aanmeldt voor drumles 

een gratis set drumstokken. 
Kortom, pak die kans! 
 

Meer informatie vindt je op www.musicscool.nl en Facebook  
 

  

http://www.musicscool.nl/
http://www.musicscool.nl/
https://www.facebook.com/events/281555578909760/?active_tab=about


COMMING NEXT: NEW 12 WEEK COURSE ‘LUNCHTIME ENGLISH’ 
 

 
 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-07-lunchtime-english-advert-20170215.pdf

