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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 05 apr. ‘STREETWISE’ 

15.30: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.30: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 06 apr. ‘STREETWISE’ 

Maandag 09 apr. 19.45-22.30: MR-vergadering 
15.30: rapportgesprekken (volgens planning) 

Dinsdag 10 apr. 15.30: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.30: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Woensdag 11 apr. 13.30-17.30: Schoolvoetbaltoernooi meisjes & jongens gr 5/6 

Donderdag 12 apr.  

Vrijdag 13 apr. ONDERWIJSSTAKING regio ZUID; ALLE groepen VRIJ!! 

 

 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

We willen u nu reeds laten weten dat de schoolfotograaf dit schooljaar op dinsdag 29 
mei 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. 
 

REMINDER ONDERWIJS STAKING 13 APRIL; ALLE KINDEREN VRIJ 
 

Vorige week 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’ het weekbulletin van afgelopen week; KLIK HIER). 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

  

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
http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_14_-_2018
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


 
 

2E BRIEF SCHOOLTIJDEN  
 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Vorige week hebben wij u al geïnformeerd dat wij u de kans zullen geven om uw mening 
te geven over het voorstel voor aangepaste schooltijden per ingang van het schooljaar 
2018/2019. 
Wij geven hier als volgt invulling aan: 

 Per gezin wordt één exemplaar van een enquête verstrekt, uw oudste kind krijgt deze 
dinsdag 10 april mee van de leerkracht. 

 U ontvangt geen enquête als u alleen in groep 8 een kind op school hebt, aangezien 
de wijziging pas volgend schooljaar ingaat. 

 Ouders die een kind hebben ingeschreven op school kunnen deelnemen aan de en-
quête als de aanvangsdatum op school voor 1 september 2019 valt. 

 

Het ingevulde enquête-formulier kan ingeleverd worden in de stembus bij de hoofdin-
gang van de school, tot 17 april 2018.   
Op 17 april zullen wij de resultaten van de enquête verzamelen. Uiterlijk eind mei rea-
geren wij naar de directie, waarna wij u van onze reactie op de hoogte zullen brengen. 
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête of de schooltijden, dan kunt u 
ons bereiken via schooltijdendeschalmvught@gmail.com. 
 

Met vriendelijke groet, 
Oudergeleding Medezeggenschapsraad Basisschool De Schalm 

______________________________________________________________ 
 

  

mailto:schooltijdendeschalmvught@gmail.com


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Noor  groep 1/2C 
 

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

NS GR 8 & 8A - NAGEKOMEN BERICHT 
 

Donderdag 29 maart kregen de groepen 8 bezoek van twee machinisten van de NS. Ze 
kwamen vertellen over de gevaren van het spoor. Ze vertelden over spoorlopers, 
groepsverband, pesten en grapjes die uit de hand lopen enz. ook hadden ze een filmpje 
‘Knalrood’ dat ging over een meisje dat in haast een treinongeluk krijgt. Het was span-
nend en leerzaam. Ze vertelden ook over hun eigen ervaringen. Ook lieten ze horen wat 
zij hoorden als ze over iets heenreden. We zijn enorm geschrokken. We kregen ook een 
lesje over hoe een trein in elkaar zit. Verder kunnen wij jullie vertellen dat wij na deze 
les nooit meer iets gevaarlijks doen bij het spoor. Bedankt NS! 
Groetjes Luz en Elise  
 

De dode hoek 
 

 

We hebben eerst uitleg gekregen 
van een juf. Toen gingen we een 
filmpje kijken met uitleg. Daarna 
moesten we antwoord geven op 
het filmpje. Ze had net een 
nieuwe vrachtwagen en daar 
moesten we heel voorzichtig zijn. 
Vrijdag 06-04-2018 krijgt ze weer 
een nieuwe vrachtwagen. Maar 
nu door naar wat we gingen 
doen. 

We moesten eerst op drie meter van de vrachtwacht en daarna vijf meter en toen tien 
meter toen zagen we ze goed en toen mochten we nog toeteren. En nog een groeps-
foto. 
 

Gemaakt door Cristopher & Pim  
 

E.H.B.O. 
 

We hebben 3 lessen gehad, een toets en veel filmpjes gekeken. De eerste les ging over 
kleine ongelukken, de tweede over reanimeren van een persoon, en de derde les ging 
erover hoe we een verbandje aan moesten leggen. En voor de toets moesten we 9 
bladzijdes leren!! We vonden het heel interessant en soms spannend. BEDANKT ANNE, 
VOOR DE LEUKE EN LEERZAME LESSEN! 
GEMAAKT DOOR: Annemijn en Renske uit groep 8a 

______________________________________________________________ 
 

  



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
05-04 Ruben  1/2B  08-04 Linde  6A 
05-04 Klaas  5A  12-04 Lisa  1/2D 
05-04 Annabel  6A  12-04 Pleun  1/2D 
06-04 Mies  7  12-04 Jasmijn  4A 
06-04 Gijs  7A  12-04 Joep  4A 
06-04 Valentijn  8A  12-04 Lorijn  7 
08-04 Anne  5  12-04 Bruno  7A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
05-04 juf Lieke  3  juf Lies  
06-04 juf Lieke  3  juf Lies  
 juf Monique  3A  juf Kirsten  
09-04 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
10-04 juf Yvonne  1-2D  juf Kirsten  
12-04 juf Lieke  3  juf Lies  
13-04 ALLE juffen en Meesters   n.v.t. ALLE KINDEREN ZIJN VRIJ!! 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

LEUKE ACTIVITEITEN TIJDENS OPENINGSWEEK DEPETRUS  
 

 

Zondag 8 april 14.00 - 16.00  Workshop Rappen  
Maandag 9 april 19.30 - 21.30  Lezing: ons zonne-
stelsel 
Woensdag 11 april 14.00 - 16.00  Muziekinstrumen-
ten maken (kinderen) 
Donderdag 12 april 14.00 - 16.00  Armbandje kno-
pen (kinderen en volwassenen) 
Donderdag 12 april 19.00 - 20.30  Ouder/kind scha-
ken 

Donderdag 12 april 16.00 - 17.00  Voorstelling 'Prentenboekenfeest' (peuters en kleu-
ters)  
 

Aanmelden en verdere informatie: www.depetrus.nl. 
 

DePetrus, een plek in Vught voor werken, lezen, koffie drinken, een cursus volgen, mooie 
dingen bekijken of samen iets doen 
 

PS: In DePetrus is er uiteraard ook van alles te doen voor volwassenen. 
 

VERSIER JE FIETS MET KONINGSDAG 
 

 
 

‘VRIENDJESWEEK’ BIJ PARTOU: 
 

Bij Partou ontstaan de mooiste vriendschappen, al op jonge 
leeftijd. Daarom organiseren we van 9 t/m 13 april voor het 
derde jaar de ‘Vriendjesweek’ op al onze vestigingen. Ook op 
onze vestiging ondernemen we in de Vriendjesweek allerlei 
leuke activiteiten met als thema ‘vriendschap’! Bij ons leren 
kinderen vrienden maken - hoe klein  ze ook zijn.  

 
 

http://www.depetrus.nl/
http://www.depetrus.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-uitn-fietstocht-koningsdag.pdf


 

Samen spelen, delen, ruzie maken en het weer bijleggen. 
Luisteren, inleven, elkaar troosten. Uitbundig lachen en ple-
zier maken. Onmisbare vaardigheden om uit te groeien tot 
gelukkige, zelfverzekerde mensen. En dat willen we graag 
laten zien. 
 

Alle kinderen van de bso mogen volgende week een 
vriendje of vriendinnetje uitnodigen om op de bso te komen 
spelen. Ook staan we leuke activiteiten gepland voor deze 
week! Maar die verklappen we nu nog! 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 

 

ENGLISH SUMMER SCHOOL 
 

 
 

Ook deze zomer organiseren wij weer een English Summer School in Den Bosch. In 
een week tijd kunnen leerlingen van 7 tot en met 18 jaar een "boost" geven aan hun 
Engelse taalvaardigheid door middel van een gevarieerd les/activiteitenprogramma. 
 

Hierbij wil ik u, leerlingen en ouders informeren over de mogelijkheid om deel te ne-
men aan deze of één van onze andere Engelse zomerscholen en kampen in Neder-
land of Europa. 
  

Indien u vragen heeft, ben ik uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden. 
 

Met vriendelijke groet, 
Angela Koopal - van der Heijden 
Summer School Coördinator 
 

M: summer@englishacademy.info 
T: 0165-235233. 
 

Meer info? KLIK HIER 
 

  

mailto:summer@englishacademy.info
http://englishacademy.info/english-for-children/english-summer-school-2/
http://englishacademy.info/english-for-children/english-summer-school-2/


JUBILEUMCONCERT TOERMALIJN 
 

 
KLIK op de afbeelding om te lezen 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-14-jubileumconcert-toermalijn.pdf

