
 

25-13 
30/03/2018 - 

05/04/2018 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 29 mrt. RAPPORT 2 gr. 3 t/m 7A gaat mee naar huis 

Witte Donderdag  
Voorlichting ‘gevaren rond spoor’ gr 8-8A 
maandoverzicht 8 komt uit 

 
Vrijdag 30 mrt. Goede Vrijdag  

 

 12.00:  
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE GROE-
PEN 

Zaterdag 31 mrt. PAASZATERDAG 

Zondag 01 apr. PASEN 

 

Maandag 02 apr. 2e PAASDAG 

Dinsdag 03 apr. ‘VERKEERSWEEK’  

15.30: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.30: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Woensdag 04 apr. Verkeersles ‘DODE HOEK’ t.b.v. gr 8 & 8A 
13.30-17.30: Schoolvoetbaltoernooi jongens gr 7/8 

Donderdag 05 apr. ‘STREETWISE’ 
15.30: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.30: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 06 apr. ‘STREETWISE’ 

 

 
 

ONDERWIJS STAKING 13 APRIL; ALLE KINDEREN VRIJ 
 

Afgelopen maandag hebben we ALLE ouders/verzorgers laten weten dat ook het team 
van bs De Schalm, net als de andere scholen van Stroomm en stg. Leijestroom, op 
vrijdag 13 april dicht zullen zijn als gevolg van de onderwijsstaking. Alle kinderen zijn 
die dag dan ook VRIJ van school. 

De brief met nadere info over deze stakingsdag vindt u op onze website (KLIK HIER). 
 

N.B.: JeugdWerk Rozenoord organiseert op deze dag een speciale activiteit (zie ‘ingeko-

men berichten’ elders in dit weekbulletin). 
 

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 03 april en donderdag 05 april (’s middags en ’s avonds) zijn de 
rapportgesprekken met de groepsleerkracht. De gesprekken duren 10 minuten.  
Via MSI heeft u nog t/m MORGEN, vrijdag 30 mrt., de gelegenheid om ZELF een af-
spraak te maken met de groepsleerkracht(-en) te plannen. Wanneer u dat nog niet 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-26032026-aankondiging-stakingsactie-13-april-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-13-2018.pdf


heeft gedaan, kunt u dit nog t/m morgen regelen. Na morgen plant de groepsleerkracht 
u in op een nog openstaande dag en tijd. 
 

MORGENMIDDAG, GOED VRIJDAG, VRIJ VOOR ALLE GROEPEN!! 
 

Ter informatie laten we u nog even weten dat morgenmiddag, Goede Vrijdag, ALLE 
GROEPEN VRIJ zijn! Het Paasweekend begint dus voor alle kinderen om 12.00 u. 
 

We wensen u vast een gezellig Paasweekend 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

1E BRIEF SCHOOLTIJDEN 
 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Zoals u weet, loopt op onze school al enige jaren discussie over de schooltijden.  
Recent hebben wij opnieuw een voorstel van de directie ontvangen voor een aanpas-
sing van de schooltijden. Dit keer per ingang van het schooljaar 2018/2019.  
Omdat wijzigingen van de schooltijden niet alleen invloed hebben op het reilen en zeilen 
van de school, maar ook op het reilen en zeilen van de thuissituatie, is bij wet geregeld 
dat instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hierbij een ver-
eiste is. 
Om u de kans te geven uw mening te geven voor onze besluitvorming, zullen wij alle 
ouders binnenkort benaderen met een schriftelijke enquête over de voorgestelde 
schooltijden.   
Uiterlijk eind mei reageren wij naar de directie, zodat u bij een eventuele wijziging van 
de schooltijden nog tijd heeft om hierop te anticiperen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Oudergeleding Medezeggenschapsraad Basisschool De Schalm 

______________________________________________________________ 
 

  



 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Claire   groep 1-2C 

 Julian   groep 1-2B 
 

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

EVEN VOORSTELLEN 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Sasja. Sinds afgelopen maandag ben ik begon-
nen als onderwijsassistent van groep 5. Twee ochtenden in 
de week zal ik lessen verzorgen voor een groepje leerlingen. 
Tevens zal ik groepjes leerlingen van de onderbouw Schrijf-
dans geven. Voordat ik hier terecht kwam, heb ik mijn bache-
lor Pedagogische Wetenschappen afgerond. Zowel tijdens 
als na mijn studie ben ik veel in aanraking gekomen met het  

onderwijs. Ik heb er dan ook veel zin in om een toekomst op te bouwen op deze 
school. Sinds dit jaar ben ik ook woonachtig in Vught, waardoor dit een leuke wijze is 
om dit prachtige dorp (en zijn inwoners) beter te leren kennen. Ik zal voornamelijk op 
de maandagen en donderdagen werkzaam zijn op de Schalm. 
Ik kijk uit naar een leerzame samenwerking.  
 

Mogelijk tot ziens,  
Met vriendelijke groet, 
Sasja  

 

KONINGSSPELEN 
 

Op vrijdag 20 april zullen, zoals de afgelopen jaren steeds het geval is geweest op de 

laatste vrijdag vóór de meivakantie, De Koningsspelen gehouden worden voor de groe-
pen 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 08.45u 
in de klas en sluiten hier ook om 12.00 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. Iedere 
groepsleerkracht zal zelf of via de klassenouder vragen of u kunt komen helpen. 
 

Alvast bedankt voor uw hulp.  
 

De commissie Koningsspelen 
 

GASTLES NS-PRORAIL GR 8 & 8A 
 

Vanmorgen hebben de kinderen in de groepen 8 een gastles gehad van 2 machinisten 
van de NS. Tijdens deze les hebben de beide mannen aan de kinderen getracht duidelijk 
te maken dat ‘spelen’ op en rond het spoor zeer gevaarlijk is en daarom ook verboden. 
Ook hebben ze de kinderen verteld dat er belangrijke regels zijn over hoe je je in en om 
de trein, op het perron e.d. dient te gedragen. Wat mag wel maar wat mag nu juist niet. 



Zoals altijd werd dit alles met de nodige humor maar zeker ook met ernst aan de kin-
deren verteld. Vooral het feit dat beide machinisten, meer dan eens, levensgevaarlijke 
situaties mee hebben gemaakt bij spoorwegovergangen maakte heel wat los. Ook de 
aanrijdingen met een tractor op een onbewaakte overgang en de klap die dit veroorzaakt 
wanneer je voorin een trein bestuurt deed de kinderen hevig schrikken. 
Wil en Peter heel erg hartelijk bedankt voor deze ochtend! 
 

   
______________________________________________________________ 
 
 

  



   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

13 
26 mrt. 
 

15.45–17.15: OB & BB – 
overleg 
19.00-20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst (zaaltje H. 

Hart parochie 

27 mrt. 
 

20.00: Ouderraadverga-
dering 
 

28 mrt. 
 

19.00-20.00: Chrismamis 
t.b.v. Vormelingen (St. 

Jan te Den Bosch) 

14 
02 apr. 
 

TWEEDE PAASDAG 

 

03 apr. 
 

15.30: rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning)  
18.30: vervolg rapportge-
sprekken (volgens planning) 

04 apr. 
 

Verkeersles ‘DODE 
HOEK’ t.b.v. gr 8 & 8A 
13.30-17.30: Schoolvoet-
baltoernooi jongens gr 
7/8 

15 
09 apr.  
 

19.45-22.30: MR-verga-
dering 
 

10 apr. 
 

15.30: rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning)  
18.30: vervolg rapportge-
sprekken (volgens planning) 

11 apr. 
 

13.30-17.30: Schoolvoet-
baltoernooi meisjes & 
jongens gr 5/6 

16 
16 apr.  
 

19.00-20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst (zaaltje H. 

Hart parochie) 
19.45-22.30: GMR-
vergadering 

17 apr. 
 

CITO – eindtoets gr. 8-8A 
(dag 1) 
15.45–17.15: OB - over-
leg 
 

18 apr. 
 

CITO – eindtoets gr. 8-8A 
(dag 2)  
13.00-14.00: overleg 
onderzoeksteam ‘BE-
GAAFDHEID’ 
13.30-17.30: Schoolvoet-
baltoernooi meisjes gr 
7/8 

17 
23 apr. 
 

MEIVAKANTIE t/m vr. 
04 mei 

24 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

25 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

   

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_13_-_2018
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_13_-_2018
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_13_-_2018
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_13_-_2018
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_13_-_2018


 

 
08 

29/03/2018 - 
19/04/2018 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

29 mrt. 
 

maandoverzicht 8 
komt uit 
Witte Donderdag  

 
 

30 mrt. 
 

Goede Vrijdag  

 

31 mrt. 
 

PAASZATERDAG 

01 apr. 
 

PASEN 

  

12.00:  
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
GROEPEN 

05 apr. 
 

‘STREETWISE’ 
15.30: rapport-
gesprekken (volgens 

planning)  
18.30: vervolg rap-
portgesprekken (vol-

gens planning) 

06 apr. 
 

‘STREETWISE’ 
 

07 apr. 
 

‘Power of Fire’ 
(voor de Vormelin-
gen) 

08 apr. 
 

 

12 apr. 
 

theoretisch VER-
KEERSEXAMEN gr 7 
& 7A 

13 apr. 
 

ONDERWIJSSTA-
KING regio ZUID; 
ALLE groepen 
VRIJ!! 

14 apr. 
 

15 apr. 
 

 

19 apr. 
 

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

20 apr. 
 

DAG VAN DE KON-

INGSSPELEN 

 
12.00 u. begin Mei-
vakantie (t/m vr. 04 
mei) 

21 apr. 
 

 

22 apr. 
 

 

26 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

27 apr. 
 

MEIVAKANTIE 

KONINGSDAG 

 

28 apr. 
 

 

29 apr. 
 

 

  

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_13_-_2018




VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND APRIL: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
29-03 Charlotte  1/2E  15-04 Lise  3 
29-03 Isabel  1/2E  16-04 Benjamin  8A 
31-03 Beer  3A  17-04 Evi  4A 
01-04 Marcus  1/2C  17-04 Juul  7A 
03-04 Julius  6A  17-04 Julie  8 
05-04 Ruben  1/2B  18-04 Hugo  7 
05-04 Klaas  5A  18-04 Arnoud  7A 
05-04 Annabel  6A  19-04 Sixtijn  1/2B 
06-04 Mies  7  19-04 Joep  5 
06-04 Gijs  7A  21-04 Momo  1/2C 
06-04 Valentijn  8A  23-04 Tijn  6 
08-04 Anne  5  23-04 Jens  7 
08-04 Linde  6A  24-04 Thijn  5 
12-04 Lisa  1/2D  25-04 Lucas  1/2A 
12-04 Pleun  1/2D  25-04 Anna  1/2A 
12-04 Jasmijn  4A  27-04 Vicky  4 
12-04 Joep  4A  29-04 Frederique  1/2E 
12-04 Lorijn  7  30-04 Niek  4 
12-04 Bruno  7A     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND APRIL: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
29-03 juf Lieke  3  juf Lies  
30-03 juf Lieke  3  juf Lies  
 juf Hilde  4  juf Anne Marie  
05-04 juf Lieke  3  juf Lies  
06-04 juf Lieke  3  juf Lies  
09-04 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
10-04 juf Yvonne  1-2D  ervangerspool regelt dit 
12-04 juf Lieke  3  juf Lies  
13-04 juf Lieke  3  juf Lies  
16-04 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
18-04 juf Marlies  1-2E  vervangerspool regelt dit 
19-04 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Lieke  3  juf Lies  
20-04 juf Lieke  3  juf Lies  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

JEUGDVOORSTELLINGEN IN DE SPEELDOOS 
 

 

 

 
 

De komende weken worden er in theater De Speeldoos in Vught diverse kindervoor-
stellingen georganiseerd. Voor een overzicht van deze voorstellingen ‘KLIK HIER’ 

 

13 APR. 
LUNCH DANSANT BIJ JWR 

JWR SPEELDAGEN 
AANKONDIGING 

  
 

ACTIVITEITEN STARS ON STAGE 
 

 

Stars On Stage organiseert de komende periode 
weer diverse activiteiten voor de jeugd ook zo be-
nieuwd wat ze allemaal te bieden hebben? Klik dan 
snel op onderstaande afbeeldingen of kijk op de web-

site van Stars on Stage ‘KLIK HIER’ 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-jeugdvoorstellingen-speeldoos.pdf
http://www.starsonstage.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-jeugdvoorstellingen-speeldoos.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-jeugdvoorstellingen-speeldoos.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-jeugdvoorstellingen-speeldoos.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-lunch-dansant-20180413.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-jwr-speeldagen.pdf


   

 

OPEN DAG OP TV WOBURNPARK 
 

 

  

Op 2e Paasdag, maandag 2 april, houdt tennisvereniging Woburn een open dag 
met een gevarieerd programma voor leden en niet-leden, junioren en senioren. 
Iedereen die gratis en geheel vrijblijvend een clinic wil volgen of gewoon een bal-
letje wil slaan, is vanaf 13:30 u. welkom op het tennispark aan de Eikenlaan 18 in 
Vught. 
 

Onze Tennisschool SimonTennis verzorgt deze dag de clinic. Van 14:00 u. - 15:00 u. is 
er een clinic voor de jongste jeugd en junioren. Van 15:00 u. - 16:00 u. is er een clinic 
voor senioren. Ook zal er een leuke activiteit zijn voor de jeugd die plaatsvindt op en 
rond de banen van ons prachtige park. Mocht je je na deze clinic in willen schrijven voor 
de nieuwe tenniscursus dan kan dat, deze start in de week van 16 april.  
Over Woburn 
 

Tennisvereniging Woburnpark is opgericht op 17 april 1917. Dit betekent dat alleen al 
door deze lange periode Woburn een belangrijke stempel op de geschiedenis van Vught 
heeft gedrukt. In het 100-jarig bestaan van Woburn is de vereniging uitgegroeid tot een 
gezellige familie club. Op een unieke locatie, midden in het Villapark van Vught (Eiken-
laan 18), liggen 6 gravelbanen, waarvan 3 banen met verlichting, en een gezellig club-
huis. Het kleine overzichtelijke tennispark biedt voor jong en oud de mogelijkheid om 
met plezier te spelen. Sportiviteit staat hoog in het vaandel evenals goede tennispresta-
ties. Toch is gezelligheid ook een steekwoord voor Woburn, het is een echte familieclub. 
Voor mensen die zich in deze setting goed voelen, is er altijd nog plaats op deze op 
unieke locatie gelegen gravel banen in Vught.  
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-13-open-dag-tv-woburn.pdf


Op www.woburn.nl  vindt je meer informatie over lidmaatschap, activiteiten, competitie 
en trainingen.  
Mocht je vragen hebben stuur dan een mail naar bestuur@woburn.nl of jeugd@wo-
burn.nl. 
 

V.O.S. SPEELT SISKE DE RAT 
 

 

 

 

Dit jaar speelt de V.O.S.: 
 

CISKE de RAT de musical 
 

De V.O.S. (Vereniging Oisterwijkse Spelers) is een enthousiast 
amateur theatergezelschap wat jaarlijks in Het Openlucht theater 

in Oisterwijk, gedurende een aantal zomeravonden eind juni - begin juli, in het weekend, een 
fraaie voorstelling voor een breed publiek ten tonele brengt. Dit jaar gebeurt dat al weer voor 
het 53ste jaar. Graag brengen de spelers van de V.O.S. u nog even in herinnering de 
voorstelling van afgelopen jaar, “SHREK”, en “THE WEST SIDE STORY” het jaar daarvoor 
en niet te vergeten de weergaloze jubileum voorstelling van 2015 toen de V.O.S. haar 50 
jarig jubileum vierde.  
 

Dit jaar gaan ze de bijzondere musical voorstelling ‘Ciske de Rat’ brengen! Het wordt opnieuw 
een voorstelling waar u na afloop met veel plezier aan terug zult denken. 
  

Uiteraard is ook deze V.O.S. productie geschikt voor kinderen!! 
 

Ciske de Rat - de Musical, gebaseerd op de trilogie van Piet Bakker, behoort tot het Neder-
landse cultuurgoed. De musical vertelt het beroemde verhaal, maar laat ook zien hoe het 
Ciske vergaat als volwassen man. De belevenissen van Cis de Man, zijn door de musical 
heen geweven en geeft een nieuwe dimensie aan dit oer-Hollandse verhaal. In de musical 
zorgt de kleine Ciske opnieuw voor momenten van ontroering, humor en brutale streken en 
laat de musical zien hoe de volwassen Ciske met zijn verleden probeert te leven. De musical 
brengt je een avond vol herinneringen aan het jochie met een hartje van goud en blijft ont-
roerend en tijdloos. Naast de hit "Ik voel me zo verdomd alleen" heeft Henny Vrienten 26 
nieuwe nummers voor de musical geschreven.  
 

Voor meer info kunt het best even kijken op ‘www.vos-oisterwijk.nl’ of volg De V.O.S. op 
Facebook 
 

V.O.S. SPEELDATA 2018: 
 

 

 datum: aanvang: 

Vrijdag 15 juni 20:00 u. 

Zaterdag 16 juni 20:00 u. 

Zondag 17 juni 14:30 u. 

Vrijdag 22 juni 20:00 u. 

Zaterdag 23 juni 20:00 u. 

Zondag 24 juni 14:30 u. 

Vrijdag 29 juni 20:00 u. 

Zaterdag 30 juni o.v.b. 19:30 u. 
 

Voor het verhaal van ‘Ciske de Rat’ KLIK HIER! 

http://www.woburn.nl/
mailto:bestuur@woburn.nl
mailto:jeugd@woburn.nl
mailto:jeugd@woburn.nl
https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/
http://www.vos-oisterwijk.nl/
http://www.vos-oisterwijk.nl
http://www.vos-oisterwijk.nl/

