
 

 

 

24-12 
25/03/2016 - 

31/03/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 24 mrt. Witte Donderdag  

RAPPORT 2 gaat mee! 
16.00 – 17.30: OB & BB - overleg  

Vrijdag 25 mrt. Goede Vrijdag  

 

 12.00: ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE 
GROEPEN 

Zaterdag 26 mrt. PAASZATERDAG 

Zondag 27 mrt. 
INGANG ZOMERTIJD  
PASEN 

  
Maandag 28 mrt. TWEEDE PAASDAG 

Dinsdag 29 mrt. 15.45: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning)  
20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Woensdag 30 mrt ROOSTERVRIJE DAG voor ALLE GROEPEN i.v.m. stu-

diedag stg. Leijestroom 

Donderdag 31 mrt. maandoverzicht 8 komt uit 
bezoek Noord Brabants Museum (gr. 4 & gr. 4A) 
15.45: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 01 apr. bezoek Noord Brabants Museum (gr. 7 & gr. 7A) 

 

 
 

RAPPORT 2 GAAT MEE  
 

De kinderen in de groepen 3 t/m 7A krijgen vandaag hun 2e rapport mee naar huis. 
Komende week, op dinsdag 29 en donderdag 31 maart (’s middags en ’s avonds) zijn de 
rapportgesprekken met de groepsleerkracht. De gesprekken duren 10 minuten. Via 
MSI heeft u sinds afgelopen zaterdag ZELF de mogelijkheid hiervoor een afspraak te 
maken met de groepsleerkracht(-en). Wanneer u dat nog niet heeft gedaan, dan kunt 
u dit nog t/m morgen regelen. Na morgen plant de groepsleerkracht u in op een nog 
openstaande dag en tijd. 
 

HERINNERING…HERINNERING…HERINNER 
 

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 een andere  

 

schooldag van maken.  
Wat er die dag precies allemaal gaat gebeuren dat zal t.z.t. gecommuniceerd gaan 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Paginas/default.aspx?InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistencehttp://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Paginas/default.aspx?InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistencehttp://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Paginas/default.aspx?InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016/weekbulletin 12 - 2016.pdf


______________________________________________________________ 
 

 
 

AANBIDDING DER KONINGEN 
 

 

Sinds afgelopen vrijdag staat het drieluik 'De Aan-
bidding der Koningen', van Jheronimus Bosch, in 
de verwerkingsruimte van de onderbouw. Dit drie-
luik sluit aan op het thema waar op dit moment in 
de verschillende groepen aan gewerkt wordt. Ui-
teraard past dit ook bij de bezoeken aan de expo-
sitie die door diverse groepen zijn afgelegd of die 
nog worden afgelegd. 

Verder heeft iedere groep een papieren versie in de klas liggen en zijn er werkop-
drachten die door de kinderen uitgevoerd worden. 
We hebben het drieluik in bruikleen. Wanneer u er, samen met uw kind(-eren), naar 
wilt komen kijken, dan bent u uiteraard van harte welkom om dit na schooltijd even te 
komen doen. Ook tijdens de rapportgesprekken komende week, kunt u het nog bekij-
ken. 
 

Dit prachtige drieluik is beschikbaar tot vrijdag 1 april. 
 

ENGELS & KUNST IN GROEPEN 3 & 1-2D 
 

De komende weken staat het thema Kunst centraal in de groepen 1 t/m 3. 
Juf Monique Teulings, ook wel bekend als Miss Monique, heeft weer een fantastische 
samenwerking tot stand gebracht met scholen in Italië en Griekenland. De kinderen 
van onze school gaan een half schilderij maken lijkend op de schilderijen van de Ne-
derlandse schilder Mondriaan. Daarop volgend gaan de kinderen uit Italië en Grieken-
land halve kunstwerken maken met als inspiratie de Griekse en Italiaanse Kunst. Deze 
kunstwerken zullen uitgewisseld en afgemaakt gaan worden. Rondom dit project zal er 
ook contact gelegd worden met de scholen in Italië en Griekenland. We zullen elkaar 
gaan laten zien wat we gedaan hebben en hoe het afgemaakt moet worden.  Kortom 
weer een prachtige ervaring met de Engelse taal en een verdiepende laag binnen het 
thema kunst. 
 

  

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! 



TENNISCLINIC GROEPEN 3 EN 4 
 

Afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 3/3a en 4/4a, tijdens de gymles 
kennis mogen maken met Tennis. Helaas was het niet mogelijk om voor alle groepen 
dit te organiseren, maar uiteraard is iedereen welkom op de Open Tennismiddag aan-
staande woensdag (zie voor meer info bij ‘ingekomen berichten’). 
 

   
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
24-03 Mila Salomons 5A 

25-03 Mats Habraken 1/2D 

26-03 Chrissie van der Velden 1/2D 

26-03 Simon Dolkemade 1/2E 

27-03 Pien Kwantes 4A 

28-03 Karlijn van Vlerken 4 

28-03 Ties Hendrikx 3A 
01-04 Marijn Potters 7A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
25-03 juf Anneke Dielissen 1-2A  juf Monique Teulings 
29-03 Juf Jolanda Franchimont ^^ BC-OB  n.v.t. 
 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
^^ i.v.m. nascholing (alléén de MIDDAG)  ^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 
______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

DE SCHEVE SCHOP 
 

Wanneer je tuinieren leuk vindt, maar geen eigen volkstuin wilt, dan ben je hier van 
harte welkom. ‘De Scheve Schop’ biedt plaats aan mensen die de handen uit de mou-
wen willen steken. Tevens is het een plek waar mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt een zinvolle dagbesteding vinden. 
 

Wilt u meer informatie? Klik dan HIER of kom gewoon een keer langs. 
 

FRANS VOOR KINDEREN  

 

Heerlijk, als uw kinderen op reis of in de 
vakantie hun eigen weg weten te vinden 
in een ander land. Geweldig, als een 
vreemde taal geen barrière meer is voor 
interactie met de omgeving maar er juist 
toe uitnodigt. Zo'n onbevangenheid in het 
contact; welke ouder gunt z'n kinderen dat 
nou niet? Het geeft bovendien vertrouwen 
dat de kinderen ook in de toekomst hun 
weg wel weten te vinden.  

 

Wilt u meer weten of uw kind voor een cursus FRANS aanmelden KLIK HIER voor 

meer informatie. 
 

‘Gun uw kind een korte cursus Frans.  
   Het heeft er vervolgens een leven lang plezier van.’ 
 

 

 

OPEN TENNISMIDDAG OP TV WOBURNPARK 
 

Het is weer voorjaar en dat betekent dat de banen van Tennisvereniging Woburnpark 
aan de Eikenlaan 18 in Vught weer open zijn. 
 

Op woensdag 30 maart van 15:00u-17:00u organiseren wij speciaal voor de jeugd 

een leuke en vooral gezellige open tennis middag. Er wordt een tennis clinic gegeven 
door onze ervaren tennistrainers van tennisschool SimonTennis en is er de mogelijk-
heid om samen met je vriendjes een balletje te slaan.  
 

Vind je het leuk om na deze middag door te gaan met tennis? Dan bieden wij de mo-
gelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwe tenniscursus die start in de week van 
11april. Samen met Tennisschool SimonTennis hebben wij een hele mooie aanbie-
ding. Geef je snel op via jeugd@woburn.nl en kijk voor meer informatie over de lessen 
op www.simontennis.nl. 
Hopelijk zien we jullie woensdag 30 maart! 
 

2 april: Openingstoernooi 
Zaterdag 2 april starten wij het seizoen officieel met een Openingstoernooi. Vanaf 

14:00u zijn jullie ook welkom op ons mooie park aan de Eikenlaan. Wij zorgen voor 
een gevarieerd programma voor leden en niet-leden, junioren en senioren. Inschrijven 
kan tot en met 30 maart door een mail te sturen naar bestuur@woburn.nl 
 

Frans leren 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2012%20De%20Scheve%20Schop.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2012%20Franse%20les.pdf
mailto:jeugd@woburn.nl
http://www.simontennis.nl/
mailto:bestuur@woburn.nl


25 APR. EN 4 MEI KINDERMIDDAGEN IN DE SPEELDOOS 
 

Nog één keer dan, omdat het zo leuk was: Frozen kindermiddag! 

Kom 25 april naar Theater de Speeldoos voor de Frozen kindermiddag. Ga knutselen 
aan de glitter knutseltafels, wordt geschminkt als Frozen figuur door De Schminkster, 
spring op het springkussen en rust tussendoor even uit met ranja en wat lekkers. En 
als klap op de vuurpijl: Een Meet & Greet met Elsa, Anna, èn Olaf en na de film  kun je 
een echte Frozen pannenkoek eten bij Het Betoverde Bos! De kindermiddag start om 
13.00 uur en om 15.00 uur sluiten we af met de film Frozen (6+). Een film vol sneeuw, 

humor en magie over de dromerige en onbevreesde Anna die, samen met Kristoff en 
komische sneeuwpop Olaf, de koude strijd aan gaat om haar zus, de ijskoude 
sneeuwkoninging Elsa, te vinden en de vloek op te heffen. 
  

Let’s go bananas bij de Minions kindermiddag! 

Op 4 mei kleurt Theater de Speeldoos geel tijdens de Minions kindermiddag. Ben jij 
helemaal gek op de vrolijke gele figuurtjes dan mag je dit zeker niet missen! Vanaf 
13.00 uur kun je komen knutselen aan de Minion knutseltafels, een Minion glittertattoo 

laten zetten, springen op het springkussen, bananen versieren, tussendoor even bij-
komen met ranja en wat lekkers, en een echte Minion ontmoeten! Om 15.00 uur slui-

ten we af met de film en kun je nog even van je stoel vallen van het lachen om Bob, 
Stuart en Kevin, om vervolgens een heerlijke pannenkoek te eten bij Het Betoverde 
Bos!  
 

Meer informatie 

Deze kleurrijke kindermiddagen worden mede mogelijk gemaakt door Jumbo Vught. 
Kijk voor extra informatie en kaartverkoop op onze website: 
www.theaterdespeeldoos.nl.  

Reserveren kan ook via tel. 073-656 55 88 (werkdagen van 11.30u tot 17.30u). 
 

  
 

  



MUSIC’SCOOL 
 

 

 
Meer info? KLIK HIER 
 

JEUGD AKTIEF VUGHT 
 

Stichting Jeugd Aktief organiseert éénmaal per jaar – 
tijdens de laatste week van de zomervakantie – voor 
de kinderen van het basisonderwijs in de gemeente 
Vught een spel- en doeweek. Deze spelweek is beter 
bekend onder de naam ‘Jeugd Aktief-week’.  
Ook dit jaar wordt een dergelijke vakantieweek weer 
georganiseerd. Alle kinderen van de basisschool mo-
gen hieraan deelnemen.  
Op de website van de school (KLIK HIER) kun je meer lezen over deze bijzondere 

week.  
Op de website http://www.jeugdaktief.nl/. kunt u uiteraard nog meer info vinden. 
 

Inschrijven voor Jeugd Aktief 2016: 
 

Het inschrijfformulier kan alleen van 10 mei tot en met 7 juni * op de website ingevuld 

worden (na 7 juni kan er dus niet meer ingeschreven worden!). 
 

Ga naar de website van Jeugd Aktief 
www.jeugdaktief.nl 

Ga naar het Inschrijfformulier en volg de instructies. 
* data onder voorbehoud 
 

  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2012%20Musicscool%20Open%20Dag.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2012%20JeugdActief.pdf
http://www.jeugdaktief.nl/
http://www.jeugdaktief.nl/
http://www.jeugdaktief.nl/AanmeldenJeugdweek/tabid/64/Default.aspx


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 

 

BRABANTSE ‘HART IN AKTIE’ 
 

 

Op zondag 17 april organiseert stichting ‘Brabant-
se hart in aktie’ een rommelmarkt in de Kentering 
in Rosmalen. Het belooft een gezellige dag te 
worden met lekker eten en drinken, een tombola, 
activiteiten voor de kinderen maar vooral lekker 
snuffelen op de rommelmarkt. 
 

Heeft u interesse om zelf uw spulletjes te verko-
pen, dat kan natuurlijk. Stuur dan een mailtje naar 
info@brabantsehartinaktie.nl. Een tafel huren kan 
al vanaf € 12,50! 
 

De opbrengst van deze dag komt volledig ten 
goede aan de stichting Brabantse hart in aktie en 
zal ingezet worden voor de kindervakantieweek. 
We hopen dat u ook komt! 

 

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
mailto:info@brabantsehartinaktie.nl
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 09 Syrie back to school Unicef.pdf

