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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 

Donderdag 13 apr. Witte Donderdag  

16.00-17.30: BB-overleg 

 
Vrijdag 14 apr. Goede Vrijdag  

 

 12.00: ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE 
GROEPEN 

Zaterdag 15 apr. PAASZATERDAG 

Zondag 16 apr. PASEN 

 

Maandag 17 apr. 
TWEEDE PAASDAG 

 

 
 

AANPASSING TERREIN ACHTERZIJDE SCHOOL  
 

Zoals u weet zijn we al geruime tijd met KENTALIS en de Gemeente Vught aan het 
zoeken naar een mogelijke aanpassing van het parkeerterrein aan de achterzijde van 
onze school. In goed overleg met betrokken partijen, Koninklijke KENTALIS en de Ge-
meente Vught, is er een plan tot stand gekomen wat binnenkort ten uitvoer zal worden 

gebracht. U kunt dit plan HIER bekijken. 
 

Zodra bekend is wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, brengen we 
u daarvan op de hoogte. Hoewel gestreefd wordt de overlast voor een ieder zo beperkt 
mogelijk te houden, kan e.e.a. niet onopgemerkt gebeuren. We rekenen op uw begrip 

Donderdag 06 apr. Theoretisch verkeersexamen gr. 7 
09.00-10.00: bezoek Stedelijk Museum gr. 1/2D  
09.30-10.30: bezoek Stedelijk Museum 1/2E 
15.45-16.30: overleg werkgr. TAAL 
17.00-19.00: rapportgesprekken (volgens planning gr. 4)  

Vrijdag 07 apr.  

Zaterdag 08 apr.  

Zondag 09 apr. PALMZONDAG 

 
Maandag 10 apr. 09.30-10.30: voorlichtingburo HALT t.b.v. 8 

10.45-11.45: voorlichtingburo HALT t.b.v. 8A 

Dinsdag 11 apr.  

Woensdag 12 apr. 13.00-14.30: overleg werkgr. REKENEN 
13.30-17.30: Schoolvoetbaltoernooi jongens gr 7/8 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-aanrijroute-eikenheuvel.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-14-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_14_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


en medewerking. Houd u zich a.u.b. aan de geldende verkeersregels en volgt u zo nodig 
de aanwijzingen op van de betreffende personen die er voor onze maar ook uw veilig-
heid staan. 
 

 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

REMINDER … OUDERRAADPLEGING ANDERE SCHOOLTIJDEN REMINDER 
 

De MR herinnert u als ouders/verzorgers er aan dat uw reactie welkom is op het voorstel 
nieuwe schooltijden, zoals door de directie op 20 maart jl. aan de MR is voorgelegd 

(KLIK HIER). 
 

De MR heeft als vorm voor de achterbanraadpleging gekozen voor deze brief om u in 
te informeren en om u uit te nodigen te reageren. Expliciet wil de MR vermelden dat er 
geen enquête plaats gaat vinden, dit om eventuele onduidelijkheid weg te nemen. 
 

De MR benadrukt dat alle ouders/verzorgers uitgenodigd worden om te reageren, heel 
graag zelfs. Ook wil de MR expliciet benadrukken dat een besluit over nieuwe school-
tijden pas genomen wordt nadat we reacties van ouders hebben vernomen en dus op 
z'n vroegst na 10 april a.s. 
 

U kunt u t/m 10 apr. a.s. uw reactie sturen naar schooltijdendeschalmvught@gmail.com  
 

Hartelijke groet, 
Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad Basisschool De Schalm 
Mascha Damen-Van Mook (voorzitter) 
Boris Kwantes 
Louise Snieders 
Bas Derissen 

______________________________________________________________ 
 

HERINNERING…HERINNERING…HERIN-
NER 

 

VRIJDAG 21 APRIL “CONTINUROOSTER”; 
’S MIDDAGS OM 14.00 U. VRIJ!! 

 

Ter gelegenheid van de “De Dag van de Konings-
spelen” gaan we er op vrijdag 21 april een andere  

 

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

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/58d8c99b-9558-4555-9aab-2d656d47348e
mailto:schooltijdendeschalmvught@gmail.com


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Julius  groep 1/2A 

 Jasmijn  groep 3A 

 Lisa van groep 1/2D 

 Pleun  groep 1/2D 
 

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

SCHOOLVOETBALTOERNOOI GROEPEN 5/6 
 

Groep 5/6 hebben afgelopen woensdag een schoolvoetbaltoernooi gehad. Dit jaar heb-
ben we met 5/6 heel veel bekers opgehaald. We hebben hard gerend en mooie goals 
gemaakt, er kwamen veel mensen aanmoedigen en dat hielp de spelers goed. We heb-
ben lol gehad en vonden het heel leuk, want dat is het doel natuurlijk. Bij ons gaat het 
niet om het winnen, maar om de lol. We hebben tegen moeilijke en sportieve tegenstan-
ders gespeeld. Alle bekers die we hebben gewonnen en nog gaan winnen komen in de 
prijzenkast van de school. Daar zijn we heel trots op. Nu zitten we gewoon weer in de 
klas te genieten van wat we hebben meegemaakt bij het schoolvoetbaltoernooi. 
 

  
 

Mies Coenen en Josefien Kraan 
Groep 6 
 

BEZOEK GROEPEN 1-2 AAN STEDELIJK MUSEUM 
 

Deze week hebben ook enkele groepen 1-2 een bezoek gebracht aan de tentoonstel-
ling ‘Middernacht bij Meret en Bart’ in Het Stedelijk Museum te Den Bosch. Rond het 



thema feest wordt de fantasie van de kinderen geprikkeld. Diverse voorwerp helpen de 
kinderen hierbij. Zo wordt er gefantaseerd over het mooiste cadeau wat in een grote 
roze doos zit. Maar ook zijn de kinderen flink aan het ‘feesten’ door te dansen. 
Het is een erg boeiende tentoonstelling waar volop te genieten en te beleven valt. 
 

   
  

LESPROGRAMMA ‘LUISTERIS’ VAN PRORAIL IN GROEPEN 8 
 

Afgelopen donderdag kregen de kinderen uit de groepen 8 uitgebreid informatie over de 
gevaren op en rond het spoor. De twee Brabantse machinisten Peter en Wil van NS 
hebben de kinderen van alles verteld over wat zij zoal meemaken als machinist wanneer 

ze aan het werk zijn (extra info KLIK HIER). Enkele weken geleden werden de kin-

deren nog door Het Jeugdjournaal geïnterviewd over deze gevaren (KLIK HIER om 

terug te kijken).  
 

   
 

Hier een kort verslagje over dit bezoek: 
 

Donderdag 30 Maart kwamen 2 machinisten van NS. Ze gingen een presentatie houden 
over de 10 zwarte bladzijden van hun vak.  
Toen ze bij het onderwerp ongelukken kwamen, sloeg de machinist achter in de klas, 
heel hard op de tafel met een houten blok. Deze knal, die zij al vaker hebben meege-
maakt, klinkt als een aanrijding. 
Ze hadden het over mensen die niet goed opletten bij het spoor en dat de machinisten 
natuurlijk super schrikken als ze zien dat ze bijna iemand aanrijden. Ze vertelden over 
de ongelukken, die ze hadden meegemaakt.  
Ze vertelden ons over groepsdruk en lieten ons een filmpje zien, over Kim  die veel haast 
had en niet goed oplette. Zij werd aangereden door de trein. Het was aangrijpend en 
verdrietig, maar wel goed dat ze dit ons lieten zien, want een trein is heel snel en knalt 

http://www.brabantscentrum.nl/oud_archief_2004/nieuws/0426_machinist.htm
http://jeugdjournaal.nl/uitzending/22599-avondjournaal.html


zo alles omver, dus als jij daar staat en er komt een trein aan die heel snel is, kan je zo 
aangereden worden en daar denk je niet zo heel snel over na.  
Ik vond het heel interessant en leuk en ben blij dat zij hier in de klas geweest zijn. Na-
tuurlijk ging het niet alleen over spoorlopers. Het ging ook over wat voor mooie natuur-
plekken ze tegen komen en wat ze allemaal in een trein hadden, dat was ook heel inte-
ressant!  
Groetjes, Fiene en Hidde 
 

EHBO LESSEN GROEPEN 8 
 

Deze week was het weer ‘verbandleer’ in de groepen 8 in het kader van de lessen rond 
het diploma ‘junior EHBO’. De kinderen kregen naast uitleg over het aanleggen van een 
verband (hoe houd je een verbandrol vast?, welke typen verband kennen we?, hoe leg 
je de verschillende verbandjes aan?, e.d.) ook de mogelijkheid om het te oefenen. Dit 
levert altijd hele fraaie plaatjes op (zie hieronder). 
 

   
 

Dank weer voor de inzet en hulp van de verschillende moeders tijdens deze les(-sen). 
Zonder uw hulp is het haast onmogelijk kinderen deze praktische vaardigheid bij te bren-
gen.  
 

de groepsleerkrachten 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
06-04 Mies  6 
06-04 Gijs  6 
06-04 Valentijn  7A 
06-04 Naut  8A 
08-04 Anne  4 
08-04 Linde  5 
12-04 Joep  3A 
12-04 Lorijn  6 
12-04 Bruno  6A 
13-04 Hugo  8 
15-04 Lise  1/2B 
 



VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
06-04 juf Marlous  5A  juf Anke  
 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Frida  8A  meester Eric  
07-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
 juf Frida  8A  meester Eric  
10-04 juf Marlous  8A  meester Eric  
11-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
12-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
13-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
14-04 juf Ellen  4A  juf Monique 
 juf Marlous  5A  juf Anke  

______________________________________________________________ 
 

  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

TALENTENDAG TURNEN PH 
 

Prins Hendrik is op zoek naar jongens die lenig en sterk zijn, die doorzettingsvermogen 
hebben en niet bang zijn. Ben jij in het bezit van deze eigenschappen, ben je geboren 
in 2009, 2010 of 2011 en vind jij het leuk om te turnen? Kom dan naar onze “talenten-
dag!” op woensdag 12 april.  

Voor meer KLIK HIER! 
 

Marian Boers 
Secretaris afdeling Gym Prins Hendrik 
 

EXTRA ACTIVITEITEN JWR EN MOVE 
 

 

 

  
KLIK op de afbeelding om de info beter te kunnen lezen/bekijken 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-talentendag-turnen-ph.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-speeldagen.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-levend-tafeltennis-move.pdf


‘VRIENDJESWEEK’ BIJ PARTOU: 
 

VRIENDJSEWEEK 
Van 3 tot 7 april is het weer zover; de Partou Vriendjes-
week!  Een week waarin alles draait om het thema vriend-
schap.  
De bso is dé plek waar vriendschappen al op jonge leeftijd 
ontstaan. Bij ons leren kinderen vrienden maken - hoe klein 
ze ook zijn.  Samen spelen, delen, ruzie maken en het weer 
bijleggen. Luisteren, inleven, elkaar troosten. Uitbundig la-
chen en plezier maken. Onmisbare vaardigheden om uit te 
groeien tot gelukkige, zelfverzekerde mensen. 

 

 
 

Onze bso kinderen hebben allemaal een 
vriendje of vriendinnetje mogen uitnodigen om 
op de bso te komen spelen. En natuurlijk vin-
den er deze week weer veel leuke activiteiten 
plaats, zoals het maken van vriendschaps-
bandjes, samen met je vriendje of vriendinnetje 
op de foto, hartenpuzzel of vlindermobiel ma-
ken voor je vriendje of vriendinnetje. 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 

 


