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21/04/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 14 apr. 16.00 – 17.30: OB & BB – overleg 

Vrijdag 15 apr. roostervrij gr. 1 t/m 2 

Maandag 18 apr.  

Dinsdag 19 apr. CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 1) 

Woensdag 20 apr. CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 2) 
13.00-17.30: Schoolvoetbaltoernooi meisjes & jongens gr 5/6 

Donderdag 21 apr. CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 3) 
maandoverzicht 9 komt uit 

Vrijdag 22 apr. DAG VAN DE KONINGSSPELEN 
14.00 u. begin Mei-vakantie (t/m vr. 06 mei) 

 

 
 

HET KINDPAKKET  
BERICHT VAN DE GEMEENTE VUGHT  
 

Sinds 1 januari 2016 heeft de gemeente Vught het Kindpakket. Heeft u kind een 
fiets nodig? Of een computer? Gaat dat niet omdat dit te duur is voor u? Het 
kindpakket biedt een tegemoetkoming voor inwoners van Vught met een laag 
inkomen.  
 

Hebt u kinderen tot 17 jaar oud en een inkomen minder dan 110% van de bijstands-
norm? Kijk dan op de website van Wegwijs+. Op de website leest u meer over de 
voorwaarden en mogelijkheden van het Kindpakket. U mag voor vragen ook bellen 
met Wegwijs+ via 073-6580 750. U kunt bellen van maandag tot en met donderdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur. 
 

Andere regelingen 

Naast het Kindpakket heeft de gemeente Vught meerdere regelingen voor kinderen tot 
en met 17 jaar. Beantwoord het Kindpakket niet uw vraag? Wellicht bieden het Jeugd-
cultuurfonds en het Jeugdsportfonds een oplossing. Het aanvragen van een vergoe-
ding vanuit het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds kan u niet zelf. Dit gebeurt 
via intermediairs zoals de basisschool van uw kind(eren).   
 

Voldoet u niet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan deze regeling? En bieden het 
Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds niet de oplossing. Mensen met een inko-
men van 110% tot 120% van de bijstandsnorm kunnen mogelijk terecht bij Stichting 
Leergeld Vught  
06 – 543 87 803 of http://www.leergeld.nl/vught/. 

PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR  
 

Geachte ouders/verzorgers, 
Graag wil ik u onderstaande informatie doorgeven die de leerplichtambtenaar ons ter 
info weer heeft toegestuurd.  
------------------------------------------------------------ 
 

http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-15-2016.pdf


Geachte Directie, 
 

Op donderdag 21 en vrijdag 22 april houden de leerplichtambtenaren van het RBL 
(Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught) weer een prikactie. Op 21 april is 
deze bedoeld voor de scholen die op 22 april gesloten zijn. 
De opzet is dezelfde als de vorige keren. Informeert u de ouders/verzorgers a.u.b. ook 
over deze actie? 
 

Aanpak 

lk vraag u die ochtend voor 10.00 uur via de mail de volgende leerlingen te melden: 
1.  kinderen die geen toestemming hebben gekregen voor de afwezigheid: de ou-

der heeft verlof bij u aangevraagd maar niet gekregen. De kinderen zijn vervol-
gens of afwezig of ziek gemeld; 

2.  kinderen die niet zijn afgemeld en dus onbekend afwezig zijn; 
3.  overige afwezigen waarbij u vraagtekens plaatst. 

 

Aandachtspunten: 
-  Als een broertje/zusje van een ziekgemeld of afwezig kind wel op school is, 

hoeft u dit kind niet te melden! 
-  De controle door de leerplichtambtenaar zal namelijk op het verblijfadres van 

het kind plaatsvinden. (Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om het 
juiste verblijfadres van het kind op te geven.) 

Vanaf 10.00 uur zullen de leerplichtambtenaren de gemelde leerlingen thuis gaan be-
zoeken. 
 

Hoe en wat melden? 

De melding graag via e-mail doen: rbl@sint-michielsqestel.nl 
Vermeld hierbij: 

-  naam en geboortedatum van het kind; 
-  verblijfadres van het ziekgemelde kind als dit afwijkt van het woonadres; 
-  relevante informatie zoals: is het kind afgemeld? Is er verlof aangevraagd? Zo 

ja, door wie en wanneer? 
-  sinds wanneer het kind afwezig is. 

Wilt u in ieder geval reageren, ook als er geen afwezigen zijn?  
 

Doel van de actie? 

Het doel van de actie is u inmiddels duidelijk. lk ga er vanuit dat ik op uw medewerking 
mag rekenen. 
 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft over de geplande prikactie, kunt u telefonisch contact opnemen met 
het RBL, 073-55 31 193 of via de e-mail: rbl@sint-michielsgestel. 
 

Met vriendelijke groet, 
J. van Grinsven, 
coördinator RBL. 

 

------------------------------------------------------------ 
met vriendelijke groet, 
De Directie 
 

mailto:rbl@sint-michielsqestel.nl


______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Jasmine Roodenrijs  groep 1-2D 

 Sixtijn Knottnerus   groep 1-2B 
 

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

JONGENS GR 7-8 SCHOOLVOETBALKAMPIOEN 2016 
 

Ook de jongens uit groep 7 & 
8 van bs De Schalm zijn 
'Schoolvoetbalkampioen 
Vught 2016' geworden! Vorige 
week gingen de meisjes uit 
deze groepen hen al voor 
door kampioen te worden, 
deze week presteerden de 
jongens het ook! 
Goed gedaan hoor en PRO-
FICIAT 
 

 
 

  

HERINNERING…HERINNERING…HERINNER 
 

VRIJDAG 22 APRIL “CONTINUROOSTER”; 
’S MIDDAGS OM 14.00 U. VRIJ!! 

 

Ter gelegenheid van de “De Dag van de Koningsspe-
len” gaan we er op vrijdag 22 april een andere  

 

schooldag van maken.  
- 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! 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/schoolvoetbalkampioen-bd-20160414.pdf


VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN GROEPEN 7 & 8 
 

De kinderen in de groepen 7 & 8 krijgen maandag een brief mee naar huis waarin uw 
toestemming gevraagd wordt om de verjaardag van de leerkrachten te mogen vieren 
in De Efteling.  
We willen graag ALLE antwoordstrookjes terug hebben vóór woe. 20 apr. a.s. 

Op deze strookjes vragen we u ook aan te gegeven of u in de gelegenheid bent om te 
rijden en, voor de ouders/verzorgers van de groepen 7, of u een groep kinderen kunt 
begeleiden in de Efteling. Indien er voor één van de groepen 7 onvoldoende begelei-
ding blijkt te zijn, zien we ons jammer genoeg genoodzaakt dit ‘feestje’ voor deze 
groep(-en) te annuleren! De andere groepen gaan dan natuurlijk wel! 
 

De leerkrachten van de groepen 7 & 8 
 

SPANNEND, POST UIT GRIEKENLAND! 
 

 
of KLIK HIER! 

______________________________________________________________ 

http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/vught/vughtse-kinderen-wisselen-kunstwerkjes-uit-met-griekenland-en-itali%C3%AB-1.5922521#.VxCy58FTrVE.facebook
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/post-uit-griekenland.pdf


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
16-04 Bastiaan Hertzberger 7A 
16-04 Benjamin Groenewoud 6A 
17-04 Evi Jansen 1/2A 
17-04 Julie Povel 6A 
18-04 Arnoud van Waveren 5A 
18-04 Hugo van Waveren 5 
18-04 Otis de Waal 8A 
19-04 Joep de Quay 3 
21-04 Boris van Geffen 8A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
18-04 juf Nicole van Zon (alléén mo.) 1-2C  de vervangerspool regelt dit 
19-04 dhr. Gerard de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
20-04 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
21-04 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
22-04 juf Antoinette Spoormakers 1-2B  juf Monique Hoevenaar 
22-04 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 
______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

OPDIDAKT GROEPSTRAININGEN 
 

ONDERZOEK EN BEGELEIDING BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN 

Opdidakt helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een goede start te maken 
in de maatschappij. We doen onderzoek naar leer- en gedragsproblemen en bie-
den begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Doordat wij alle zorg on-
der één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen perfect op elkaar af-
stemmen. 

Meer info over de speciale trainingen? KLIK HIER! 

 

ZWALUW VFC VRIENDINNEDAG 
 

 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-15-opidakt-groepstrainingen-mei-2016.pdf

