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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER
AGENDA:
Donderdag 23 mrt.
Vrijdag 24 mrt.

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

LANDELIJKE

15.00 u. afsluiting ‘GELUKSWEEK’
15.30 u. GELUKSMUSEUM geopend voor belangstellenden

Zaterdag 25 mrt.
Zondag 26 mrt.
Maandag 27 mrt.
Dinsdag 28 mrt.

Woensdag 29 mrt.
Donderdag 30 mrt.

Vrijdag 31 mrt.

03.00 u. INGANG ZOMERTIJD

18.45–20.30: H. Vormsel bijeenkomst
15.45: rapportgesprekken (ALLÉÉN gr. 5A én volgens planning)
18.45: vervolg rapportgesprekken (ALLÉÉN gr. 5A én volgens planning)
13.45-14.45: bezoek Stedelijk Museum gr. 1-2A
15.45: rapportgesprekken (volgens planning)
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning)
20.00-22.30: GMR-vergadering
11.45-12.15: KANJERLES voor ouders/verzorgers gr. 1-2D
maandoverzicht 8 komt uit
08.15-15.30: NS info t.b.v. 8-8A
15.45: rapportgesprekken (volgens planning)
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning)
ROOSTERVRIJ gr 1/2

VOORSTEL ANDERE SCHOOLTIJDEN
De directie heeft maandag 20 maart jl. de MR het verzoek gedaan om instemming te
geven op de nieuwe schooltijden zoals de directie die, na uitvoerige voorbereidingen en
afstemming binnen het team, met ingang van schooljaar 2017-2018 in wil voeren. De
MR raadpleegt u, ouders en verzorgers, over dit onderwerp alvorens haar besluit te
nemen. U ontvangt begin van de komende week een schrijven van de MR.
De directie

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 28 en donderdag 30 maart (’s middags en ’s avonds) zijn de
rapportgesprekken met de groepsleerkracht. De gesprekken duren 10 minuten. Via MSI

heeft u sinds afgelopen vrijdag 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.

GELUKSWEEK OP DE SCHALM
Geluk is heel erg belangrijk. Als je je gelukkig voelt, dan kun je de hele wereld aan. Je
presteert beter op school op je werk, je maakt meer vrienden, je zit lekker in je vel en
het allerbelangrijkste: je maakt de mensen om je heen gelukkig. Dat komt omdat je geluk
uitstraalt. Dit Geluksjaar hebben we voor ons 90 jarig jubileum aangeboden gekregen
van onze Ouderraad. Alle leraren van De Schalm hebben een training gekregen voor
het geven van Gelukslessen. We hebben gemerkt wat een waardevolle gesprekken er
ontstaan tijdens deze lessen die wekelijks op school worden gegeven. Daarom zijn we
dus een echte Geluksschool! Afgelopen maandag zijn we samen met alle leerlingen,
leraren, ouders én burgemeester van de Mortel gestart met de feestelijke openingsbijeenkomst op ons onderwijsplein. Geluk is het enige dat groter wordt als je het samen
deelt. Daar zijn we we afgelopen jaar mee gestart en wordt deze week verder verdiept.
Jacques Noyons heeft samen met Ton Wagenaars een speciaal GELUKSLIED voor
onze school gecomponeerd dat we met alle aanwezigen uit volle borst hebben gezongen! (zie het filmpje op onze Facebook pagina!)
De Gelukscommissie heeft al vele maanden heel erg hard gewerkt om een prachtig
Geluksjaar en Geluksweek te kunnen realiseren. We zijn onder de indruk en dankbaar
voor het vele werk dat onze Ouderraad, leraren en hulpouders hebben gedaan!
Onze Geluksweek valt samen met de internationale Dag van Geluk. Alle leerlingen van
De Schalm krijgen Engels van native speakers, ze leren om contact te maken met leeftijdgenoten over de hele wereld. Daarnaast hebben we op onze school relatief veel internationale leerlingen. Ik vind het dan ook heel bijzonder dat een afvaardiging van deze
leerlingen in hun moedertaal het Geluk verspreiden. Ze vertelden ons wat zij onder Geluk verstaan in onder andere Chinees, Kantonees, Engels, Duits, Frans, Spaans, Iers,
Mandarijn, Bulgaars, Arabisch en Vietnamees. Ook juf Jacoline sprak over geluk in Japans! Burgemeester van de Mortel vertelde wat hij onder geluk verstaat en had
een mooie tekst voor onze Geluksboom bij zich. Hij kreeg de originele bijna 100 jaar
oude schaar uitgereikt om officieel het openingslint door te knippen. Hij wachtte tot Rijk,
een leerling uit groep 1/2e, in Chinees aftelde tot 10. Een groot applaus volgde. Samen
werd het officiële Schalmlied gezongen en alle leerlingen gingen enthousiast terug naar
hun klas om met kinderchampagne te toosten op het Geluk!

Na dit officiële moment zijn leerlingen overal in Vught geluk gaan verspreiden. Zij hebben daarvoor hartjes en klavertjes gemaakt met een geschreven boodschap erop, die
aangeboden werd aan voorbijgangers. Ook werd aan mensen op straat gevraagd om
op een groot schilderdoek te schrijven waar zij gelukkig van worden. Deze doeken gaan
onderdeel uitmaken van het Geluksmuseum dat donderdag in de school wordt geopend.

Onze leerlingen kregen tijdens de gelukstocht heel veel leuke reacties voor deze actie.
Sommige ouderen waren ontroerd, het was indrukwekkend en mooi. De verhalen zijn te
lezen in Het Brabants dagblad en Het Klaverblad.
Gisteren kregen alle leerlingen twee tot drie workshops aangeboden in en rond de
school. Er werden ruim 35 verschillende workshops gegeven met behulp van heel veel
professionals en vrijwilligers. Fotografie, yoga, bootcamp, mozaïeken, brandweer, Zen,
werelddansen, voetreflex, groei van planten, mandela’s maken, theater, presenteren,
gezondheid, berendokter, hockeyclinic, meesterkok, megaknikkerbaan enz. enz. Er was
echt van alles te doen, met een heerlijke sfeer en een fantastische samenwerking! Het
was prachtig en betekenisvol om in verbondenheid samen Geluk te vieren!

Vandaag werken de leerlingen in hun eigen klas aan het eigen Geluksmuseum. De leerlingen gaan objecten maken die te maken hebben met geluk. Morgenmiddag zijn alle
ouders uitgenodigd om te komen kijken in het Geluksmuseum. Ook wordt de Geluksbank aan de voorzijde van het schoolplein onthuld. Hierop staan originele gelukstekeningen van leerlingen van onze school, die vereeuwigd zijn in mozaïek. De kinderen
hebben met heitjes voor karweitjes geld bijeengebracht voor de mozaïeksteentjes. En
een grote groep ouders heeft, met hulp van de bovenbouwleerlingen, vele uren gestoken in het prachtige mozaïekwerk op de betonnen bankjes.
Wij willen alle betrokken nogmaals bedanken voor hun fantastische inzet!
Door samen te delen vermenigvuldigen we het Geluk, we zijn een echte Geluksschool!
De Directie

AFWEZIGHEID JUF FRIDA EN JUF MARLOUS
Via een aparte brief, die als bijlage zal worden meegestuurd bij Het Weekbulletin, informeren we kinderen en ouders in de groepen 5A en 8A over de afwezigheid van deze
beide leerkrachten.

AANPASSINGEN TERREIN KENTALIS
Afgelopen weken zijn er met de gemeente Vught en Koninklijke Kentalis gesprekken
geweest voor een betere bereikbaarheid van ons schoolgebouw. We zijn dan ook verheugd dat het gesprek gaat resulteren in een concrete aanpak op park Eikenheuvel dat
eigendom is van Kentalis. De komende weken zal gestart worden met de aanleg van
een extra toerit over het grasveld. Een verkeersdeskundige is bij de uitwerking betrokken geweest. Door deze aanleg zal het verkeer meer gestroomlijnd worden. We krijgen
op tijd inzichtelijke informatie van de gemeente. Mogelijk dat binnen enkele weken gestart wordt met de voorbereidingen. De uiteindelijke realisatie staat gepland in de meivakantie. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Dank aan Koninklijke Kentalis en de gemeente Vught voor de voortvarende en prettige
samenwerking. Door de aanpassing op het terrein verwachten we een betere en veiligere toegankelijkheid van ons schoolgebouw.

______________________________________________________________

DE GELUKSWEEK
Beste ouder,
Vanmiddag wordt de school omgebouwd tot een heus geluksmuseum. Iedere klas verandert in een expositieruimte waarin de kinderen al hun creaties kunnen uitstallen.
Morgen, 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 museumbezoek in de klassen.
Wij hopen dat u ook hier met velen aanwezig kunt zijn en we deze week op een hele
gelukkige wijze mogen afsluiten met elkaar!
Vriendelijke groet,
Het gelukscomité

______________________________________________________________

WELKOM
Wij heten van harte welkom:





Junia
Isabel
Charlotte

groep 1/2A
groep 1/2E
groep 1/2E

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

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 21 april zal de Koningsspelen plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 8. Voor
de groepen 1 tot en met 3 zal dit rondom de school zijn en voor de groepen 4 t/m 8 op
de velden van Kentalis bij De Schalm. De kinderen starten om 8.45u in de klas en sluiten
hier ook om 14.00 uur de dag af.
Natuurlijk is het onmogelijk om deze dag te organiseren zonder uw medewerking. Wij
hopen een beroep op u te kunnen doen voor de hulp en begeleiding van deze ochtend.
De hulp kan bestaan uit het begeleiden van een groepje kinderen of een spel. We hebben 24 hulpouders nodig. 6 Ouders zullen worden ingezet bij spellen, 18 ouders worden
ingezet bij het begeleiden van de groepjes kinderen (uit groep 4-5-6).
U kunt zich via MSI (antwoordenstrook bij MSI mail van vanmorgen) opgeven om te
helpen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
De commissie Koningsspelen

SCHOOLTENNISCLINIC GROEPEN 3 EN 4
Afgelopen maandagmiddag hebben de kinderen uit de groepen 3 en 3a tijdens de gymles Kennis mogen maken met Tennis. Deze tennis clinic werd gegeven door onze enthousiaste tennistrainers van tennisschool Simon Tennis. De kinderen hebben enorm

veel plezier gehad en wat een GELUK hadden ze dat het samenviel met de GELUKS
week. Ook de groepen 4 en 4a krijgen deze week een tennis clinic tijdens de gymles.

Voor meer tennisnieuws uit Vught kijk bij de INGEKOMEN BERICHTEN.

______________________________________________________________
VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK:
datum
gr.
23-03

24-03

27-03
28-03
29-03
30-03

31-03

juf Ellen
juf Marlous
juf Frida
juf Jolanda
dhr. de Ronde
juf Ellen
juf Marlous
juf Frida
juf Jolanda
juf Marlous
juf Elizabeth
juf Ellen
juf Frida
juf Ellen
juf Frida
juf Anneke
juf Ellen
juf Marlous
juf Frida
juf Ellen
juf Marlous
juf Frida

4A
5A
8A
BC-OB
dir
4A
5A
8A
BC-OB
8A
IB-BB
4A
8A
4A
8A
1-2A
4A
5A
8A
4A
5A
8A

wordt vervangen door:
juf Silvia
juf Anke
meester Eric
n.v.t.
n.v.t.
juf Silvia
juf Anke
meester Eric
juf Nicole
meester Eric
n.v.t.
juf Silvia
meester Eric
juf Silvia
meester Eric
vervangerspool regelt dit
juf Silvia
juf Anke
meester Eric
juf Silvia
juf Anke
meester Eric

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK:
datum
23-03
23-03
24-03
24-03
25-03

Rijk
Olivier
Feline
Mila
Mats

gr.

datum

1/2E
8A
5A
6A
3

26-03
27-03
28-03
28-03
31-03

gr.
Chrissie
Pien
Ties
Karlijn
Beer

1/2D
5A
4A
5
1/2E

______________________________________________________________
INGEKOMEN BERICHTEN
PARTOU MAANDACTIVITEITEN:
Het thema van deze week op de bso is ‘Earth Hour’.
Aankomende week, zaterdag 25 maart start om 20.30 uur
Earth Hour.

Op deze manier laten wij zien dat we een leefbare
aarde door willen geven.
We praten deze week over hoe wij meer aandacht
kunnen hebben voor de natuur en ons milieu. En
welke kleine dingen we kunnen doen om hier aandacht aan te schenken.
Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders en
kinderen aankomende zaterdag mee doen met
Earth Hour!
Team bso Theresialaan
Rubi, Ingrid, Judith

VOORSTELLING IN DE SPEELDOOS
Zondagmiddag 26 maart wordt in theater De Speeldoos in Vught een jeugdvoorstelling
opgevoerd die de titel draagt ‘Yakanuko’ (6+) welke is gebaseerd op een jeugdroman.
Voor meer info over deze voorstelling KLIK HIER. U kunt ook even een kijkje nemen
op de website van De Speeldoos voor meer info over aanvangstijd e.d.

OPEN MIDDAG OP TV WOBURNPARK

Heb jij de smaak nu te pakken en wil jij wel ook wel
eens een balletje slaan en de sfeer proeven op ons
leuke gezellige familiepark, kom kijken en speel mee.
Aanstaande zondag, 26 maart, start het tennisseizoen op Woburnpark met een gezellige opendag. Het
belooft een bijzonder jaar te worden, want Woburnpark bestaat dit jaar 100 jaar! Vanaf 13:30 is iedereen
welkom om een kijkje te nemen en wellicht zelfs al een balletje te slaan. Van 14:00-15:00
worden er clinics gegeven voor de jeugd vanaf 4 jaar.
Na de clinic is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor de tennislessen die starten
in de week van 3 april en voor EUR 25 ben je een jaar lang proeflid van Woburn (alleen
in combinatie met tennislessen), waardoor je ook mee kan doen aan alle activiteiten die
we gedurende het jaar organiseren.
Geef je snel op via jeugd@woburn.nl of kijk voor meer informatie over de lessen op
https://simontennis.nl/locaties/detail/11/
Hopelijk zien we jullie aanstaande zondag vanaf 13:30 uur op TV Woburnpark, Eikenlaan 18 in Vught.
Met sportieve groet,
Tennisvereniging Woburnpark

LEZING OVER ‘DE BIJ’
Op zondagmiddag 9 april om 14.00 zal imker Maarten Arts een levendige lezing met
excursie geven over de huidige bijenstand. Deze lezing gaat plaatsvinden in het gebouw
van JNW Vught Adres: Peellandstraat 1.
Voor meer info over deze lezing ‘KLIK

HIER’!

