
 

25-13 
01/04/2016 - 

07/04/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 31 mrt. maandoverzicht 8 komt uit 

09.00-12.00: bezoek Noord Brabantsmuseum (gr. 4&4A) 
15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 01 apr. 09.00-12.00: bezoek Noord Brabantsmuseum (gr. 7 & 7A) 

Maandag 04 apr. Dansvoorstelling t.b.v. groepen 3/4 
15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Dinsdag 05 apr. 09.00-12.00: bezoek Noord Brabantsmuseum (gr. 3 & 3A) 
16.00 – 17.30: OB & BB - overleg 

Woensdag 06 apr. 13.00-17.30: Schoolvoetbaltoernooi meisjes gr 7/8  
13.00-17.30: Schoolschaakkampioenschap van Vught & 
Cromvoirt 

Donderdag 07 apr. Theoretisch verkeersexamen groepen 7 

Vrijdag 08 apr. 09.00-12.00: bezoek Noord Brabantsmuseum (gr. 5 & 5A) 

 

 
 

VAKANTIEROOSTER 2016 - 2017 
 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2016 – 2017 is bekend. Helaas ontbreekt op 
dit overzicht o.a. nog de roostervrije dagen voor de onderbouw en de studiedagen van 
het team. Zodra deze dagen bekend zijn informeren we u hier over. 
 

Kort samen gevat ziet het jaarrooster voor 2016-2017 er zo uit: 
 

herfstvakantie : ma. 24 okt. t/m vr. 28 okt. 2016 
kerstvakantie : ma. 26 dec. 2016 t/m vr. 06 jan. 2017 
voorjaars- / carnavalsvakantie : ma. 27 feb. t/m vr. 03 mrt. 2017 
meivakantie : ma. 24 apr. t/m vr. 05 mei 2017 
Hemelvaart(-svakantie)  do. 25 mei 2017 en vr. 26 mei 2017 
zomervakantie : ma. 24 juli t/m vr. 01 sept. 2017 
   

EXTRA feest-/verlofdagen :  - vr. mi. 23 dec.* (begin Kerstvak.) (alléén de middag) 
  - vr. mi. 24 feb. (begin voorjaarsvak.) (alléén de middag) 
  - vr. mi. 14 apr. (Goede Vrijdag) (alléén de middag) 
  - ma. 17 apr. (2

e
 Paasdag) &  

  - ma. 05 juni (2
e
 Pinksterdag) 

  - vr. mi. 21 juli (begin zomervak.) (alléén de middag) 
   

roostervrije dagen gr. 1-4 :  ONBEKEND 
roostervrije dagen gr. 1-2 (extra) : idem 
   

Studiedagen/-momenten TEAM : ONBEKEND 
   

* compensatie van Kerstviering  van woensdagmiddag/-avond 21 dec. 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016/weekbulletin 13 - 2016.pdf


N.B.: De Kerstviering staat gepland voor woe. mi. 21 dec. vanaf ± 17:00 u. Alle kin-
deren worden geacht hierbij aanwezig te zijn (reguliere onderwijstijd). Ter compensatie 
van deze uren zijn de kinderen vr. mi. 23 dec. vanaf 12:00 u. VRIJ. 
 

Zie verder op onze website onder het kopje ‘ouderinfo’ voor het schematisch jaar-

overzicht. 

Wanneer deze ‘links’ niet meer werken KLIK HIER 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

We willen u nu reeds laten weten dat de schoolfotograaf dit schooljaar op donderdag 
16 juni as. op school zal komen. Die dag gaan alle kinderen individueel, met de eigen  

groep en eventueel met de bij ons op school zittende broertjes en/of zusjes op de foto.  
We rekenen er op dat alle kinderen die dag aanwezig zijn. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Ruben Collard  groep 1/2B 

 Binck Hendriks  groep 1/2A 

 Emily Visser  groep 1/2B 

 Laurens Visser  groep 1/2E 
 

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

APENNOTEN OP TV 
 

Enige tijd geleden hebben kinderen uit groep 2 van onze school meegewerkt aan de 
opnamen van een nieuw TV programma genaamd ‘Apennoten’.  
Inmiddels zijn de eerste 6 afleveringen van Apennoten af en klaar om te worden uitge-
zonden. 
 

In onderstaand overzicht kunt u de uitzenddata zien van de eerste uitzendingen ( in de 
weekenden lekker vroeg..)  en de Herhalingen  ( door de week , tussen de middag) per 
aflevering. 
  

Zodra de uitzenddata van aflevering 7 t/m 12 bekend zijn, informeren we u natuurlijk 
opnieuw. 
 

Elke aflevering is direct na uitzending te zien op de website: Zappelin.nl/Apennoten of 

via Uitzendinggemist.nl 
Ook op Schooltv.nl zijn de afleveringen te vinden. 
 

Wij zijn erg blij met en trots op de afleveringen waaraan de kinderen van groep 2 heb-
ben meegewerkt!  
 

  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/Jaaroverzichten/Vakantie%20en%20RV-dagen%202016-2017.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/Jaaroverzichten/Vakantie%20en%20RV-dagen%202016-2017.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/Jaaroverzichten/Vakantie%20en%20RV-dagen%202016-2017.pdf
http://deschalmvught.nl.cdn.cloud1.maxicms.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2016-2017.pdf


UITZENDING     

dag datum zender aanvang aflevering school 

za 2-4-2016 NPO3 7:16 uur afl. Als 't regent De Schalm - Vught    

zo 3-4-2016 NPO3 7:14 uur afl. Poes is ziek 14e Montessorischool -  A'dam 

 
          

za 9-4-2016 NPO3 7:15 uur afl. Lalala Merkelbachschool  -  A'dam  

zo 10-4-2016 NPO3 7:14 uur 
afl. Ik ben een pizzabak-
ker 

14e Montessorischool -  A'dam  

 
          

za 16-4-2016 NPO3 7:17 uur afl. Krim Kram De Schalm - Vught,   

zo 17-4-2016 NPO3 7:17 uur afl. Cowboy's Grote Hoed Osdorpse Montessorischool -A'dam  

 
 HERHALING   

dag datum zender aanvang aflevering muzikant 

ma 4-4-2016 NPO 3 12:36 uur afl. Als 't regent Vincent Houdijk   -   Vibrafoon 

di 5-4-2016 NPO 3 12:36 uur afl. Poes is ziek Saartje van Camp     -      Cello 

           

ma 11-4-2016 NPO 3 12:35 uur afl. Lalala Teresa Matias      -       Blokfluit 

di 12-4-2016 NPO 3 12:30 uur afl. Ik ben een pizzabakker Jean-Pierre Guiran -Accordeon 

           

ma 18-4-2016 NPO 3 12:35 uur afl. Krim Kram Suzanne van Berkum  -   Fagot 

di 19-4-2016 NPO 3 12:36 uur afl. Cowboy's Grote Hoed Angelo de Rijke   -            Banjo  

 

SCHOOLVOETBAL MEISJES EN JONGENS GROEPEN 5 T/M 8 
 

Vanaf a.s. woensdag wordt op het voetbalterrein van Zwaluw VFC het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi gehouden.  
De meisjes uit de groepen 7/8 bijten a.s. woensdag het spits af. Een week later wor-
den zij gevolgd door de jongens uit groep 7/8 en tenslotte voetballen op woe. 20 apr. 
de jongens en meisjes uit de groepen 5/6 om het schoolvoetbalkampioenschap van 
Vught. 
 

De wedstrijden beginnen ’s middags om 13.00 u. en eindigen rond 17.30 u. met de 
prijsuitreiking. De kinderen die mee gaan spelen tijdens dit schoolvoetbaltoernooi krij-
gen hierover een brief mee naar huis. Omdat de spelers/-sters tijdig aanwezig moeten 
zijn, mogen zij, bij wijze van uitzondering, om 12.00 u. naar huis mits de betrokken 
ouders/verzorgers hier toestemming voor geven. Kinderen van wie géén strookje is 
ontvangen kunnen we pas om 12:30 u. naar huis laten gaan. Zonder de schriftelijke 
toestemming mogen we uw kind niet voor het einde van de schooltijd naar huis laten 
gaan. 
 

  



SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN VUGHT & CROMVOIRT 
 

Komende woensdagmiddag nemen de kinderen van De Schalm het op tegen kinderen 
van de andere Vughtse Basisscholen tijdens het schoolschaakkampioenschap van 
Vught & Cromvoirt. Dit toernooi hebben ze afgelopen jaar gewonnen en ze hopen ook 
dit jaar weer voor een finaleplek te kunnen spelen. 
 

Het toernooi vindt plaats op bs De Lichtstraat in Vught en begint om 13.30 u. Rond 
17.00 u. zal de winnaar bekend worden gemaakt. Heb je tijd en zin? Kom dan gerust 
eens een kijkje nemen. Iedereen is van harte welkom. 
 

De sportcommissie 
 

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2016 - 2017 
 

Vandaag krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor 
deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de vierde betalingsherinnering mee 
naar huis.  
Via het weekbulletin zullen we steeds vermelden wanneer de volgende betalingsherin-
nering met uw kind mee naar huis komt.  
Wij hopen dat e.e.a. zal leiden tot een vlotte afhandeling van de betalingen. 

______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
  



 

 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

13 
28 mrt.  
 

TWEEDE PAASDAG 

 

29 mrt.  
 

15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 
 

30 mrt.  
 
i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE DAG 
voor ALLE overige 
GROEPEN 

14 
04 apr.  
 

Dansvoorstelling t.b.v. 
groepen 3/4 
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 

05 apr.  
 

09.00-12.00: bezoek 
Noord Brabantsmuseum 
(gr. 3 & 3A) 
16.00 – 17.30: OB & BB 
- overleg 

06 apr.  
 

13.00-17.30: School-
voetbaltoernooi meisjes 
gr 7/8  
13.00-17.30: School-
schaakkampioenschap 
van Vught & Cromvoirt 

15 
11 apr. 12 apr. 13 apr.  

 

13.00-17.30: School-
voetbaltoernooi jongens 
gr 7/8 

16 
18 apr. 19 apr.  

 

CITO – eindtoets gr. 8-
8A (dag 1) 
 

20 apr.  
 

CITO – eindtoets gr. 8-
8A (dag 2) 
13.00-17.30: School-
voetbaltoernooi meisjes 
& jongens gr 5/6 

17 
25 apr.  
 

MEIVAKANTIE 

 

26 apr.  
 

MEIVAKANTIE 

 

27 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

KONINGSDAG 

 

   

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_apr_2016
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 13 maandoverzicht apr 2016.pdf


 

 
08 

01/04/2016 - 
21/04/2016 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

31 mrt.  
maandoverzicht 8 
komt uit 
09.00-12.00: bezoek 
Noord Brabantsmuse-
um (gr. 4&4A) 
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens 

planning) 

01 apr.  
 

09.00-12.00: bezoek 
Noord Brabantsmu-
seum (gr. 7 & 7A) 
 

02 apr. 03 apr. 

07 apr.  
 

Theoretisch verkeer-
sexamen groepen 7 
 

08 apr.  
 

09.00-12.00: bezoek 
Noord Brabantsmu-
seum (gr. 5 & 5A) 
 

09 apr. 10 apr. 

14 apr.  
 

16.00 – 17.30: OB & 
BB - overleg 

15 apr.  
 

roostervrij gr. 1 t/m 2 

16 apr. 17 apr. 

21 apr.  
 

CITO – eindtoets gr. 
8-8A (dag 3) 
maandoverzicht 9 
komt uit 

22 apr. 
 

DAG VAN DE KON-

INGSSPELEN 

 
14.00 u. begin Mei-
vakantie (t/m vr. 06 
mei) 

23 apr. 24 apr. 

28 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

 

29 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

 

30 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

01 mei 
 

MEIVAKANTIE 

  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin 20152016 bijlagen/wk 13 maandoverzicht apr 2016.pdf


VERJAARDAGEN IN DE MAAND APRIL: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
01-04 Marijn Potters 7A  13-04 Hugo Briquet 7 
02-04 Duco Op de Coul 7  14-04 Neomi Chocolaad 8A 
03-04 Julius van der Avoort 4A  16-04 Bastiaan Hertzberger 7A 
04-04 Olivier Zweep 8  16-04 Benjamin Groenewoud 6A 

05-04 
Annabel van 
Spaendonck 4  17-04 Evi Jansen 1/2A 

05-04 Frederique Drontmann 8A  17-04 Julie Povel 6A 
05-04 Klaas Houben 3  18-04 Arnoud van Waveren 5A 
06-04 Gijs Hajer 5  18-04 Hugo van Waveren 5 
06-04 Mies Coenen 5  18-04 Otis de Waal 8A 
06-04 Naut de Haas 7A  19-04 Joep de Quay 3 
06-04 Valentijn Rensen 6A  21-04 Boris van Geffen 8A 
08-04 Anne van den Boogaart 3  23-04 Jens de Vlugt 5A 
08-04 Linde Vierhout 4A  23-04 Micky Graat 8 
09-04 Isabel Kriesels 8  23-04 Tijn Schapendonk 4A 
12-04 Bruno de Groot 5A  24-04 Thijn Boers 3 
12-04 Joep Moreu 1/2E  27-04 Vicky van Gool 1/2E 
12-04 Lorijn Griep 5  30-04 Niek Schapendonk 1/2B 
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND APRIL: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
01-04 juf Antoinette Spoormakers 1-2B  juf Anita van Zandvoort (VIP) 
05-04 juf Nicole van Zon 1-2C  juf Marie-Louise Krouwels (VIP) 
 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
06-04 juf Monique Teulings ^ 1-2A  juf Jolanda Goossens (VIP) 
 juf Nicole van Zon 1-2C  juf Saskia van den Hout (VIP) 
 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
12-04 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
13-04 Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
14-04 Marlies Michels 1-2E  juf Sophie Lansdaal 
19-04 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
20-04 Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
21-04 Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
22-04 Marlies Michels 1-2E  juf Monique Hoevenaar 
^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 
______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

AUTISME BELEVINGSCIRCUIT: 
 

Van 2 t/m 9 april vindt de NVA Autismeweek plaats. BALANS Den Bosch organiseert 
in die week op 6 april een avond met het Autisme Belevings Circuit. 
Voor meer info over deze avond verwijzen we naar de website van BALANS (klik hier) 

of leest u de folder op onze website (KLIK HIER) of HIER 
 

BOF TRAINING: 
 

Sommige kinderen zijn wel eens bang om te falen vooral op momenten waarop ze dit 
liever niet zouden willen. Een beetje hulp om dit te overwinnen is dan erg welkom. De 
BOF-training (Beter Omgaan met Faalangst) is hier speciaal voor bedoeld.  

Mevr. Heidy Kerste (kindercoach) kan uw kind hierbij helpen. Gedurende 8 bijeenkom-
sten van 1,5 u. helpt zij uw kind hier beter mee om te gaan. 
 

Voor meer info over deze cursus kunt u HIER de folder lezen (of anders nog HIER). 
 

Ter info kunnen we u zeggen dat ook het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) een 

dergelijke ‘Faalangst Reductietraining’ aan uw kind kan geven. Deze cursus is, i.t.t. de 
BOF-training, onder schooltijd. Hier zijn echter géén kosten aan verbonden. De plaats 
van deze training als ook de duur er van zijn onbekend.  
Om in aanmerking te komen voor deze training dient u zich te wenden tot onze Intern 
Begeleider mevr. Heidi Schel (werkdagen ma., di. en do.). 
 

SPEELDAGEN 
 

 

Van 23 t/m 26 april worden de SUPER 
speeldagen georganiseerd.  
 

Voor meer info KLIK HIER of HIER 

 

http://www.balansdigitaal.nl/
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2013%2020160406%20Autisme%20Belevings%20Circuit.pdf
http://deschalmvught.nl.cdn.cloud1.maxicms.nl/uploads/Editor/20160406-autisme-belevings-circuit.pdf
http://deschalmvught.nl.cdn.cloud1.maxicms.nl/uploads/Editor/bof-training.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2013%20Bof%20training.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2013%20JWR%20Speeldagen%202016.pdf
http://deschalmvught.nl.cdn.cloud1.maxicms.nl/uploads/Editor/jwr-speeldagen-2016.pdf

