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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER
AGENDA:
Donderdag 13 apr.

Vrijdag 14 apr.
Zaterdag 15 apr.
Zondag 16 apr.
Maandag 17 apr.

Witte Donderdag
16.00-17.30: BB-overleg
Goede Vrijdag
12.00: ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE
GROEPEN
PAASZATERDAG
PASEN
TWEEDE PAASDAG

Donderdag 20 apr.

CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 1)
CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 2)
13.00-17.30: Schoolvoetbaltoernooi meisjes gr 7/8
CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 3)
maandoverzicht 9 komt uit
16.00-17.30: OB-overleg
18.45: Vormsel bijeenkomst

Vrijdag 21 apr.

DAG VAN DE KONINGSSPELEN
14.00 u. begin Mei-vakantie (t/m vr. 05 mei)

Dinsdag 18 apr.
Woensdag 19 apr.

HERINNERING…HERINNERING…HERINNER
VRIJDAG 21 APRIL “CONTINUROOSTER”;
’S MIDDAGS OM 14.00 U. VRIJ!!
Ter gelegenheid van de “De Dag van de Koningsspelen” gaan we er op vrijdag 21 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 eindigen om 14.00 u. waarna de MEI-VAKANTIE begint!

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

-----------------------------------------------------------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 ouder
heeft verlof bij u aangevraagd maar niet gekregen. De kinderen zijn vervolgens
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 bezoeken.
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

______________________________________________________________

WELKOM
Wij heten van harte welkom:



Momo

groep 1-2C

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

SCHOOLVOETBAL JONGENS GR 7 EN 8
Het schoolvoetbaltoernooi van de jongens uit de groepen 7/8 was super leuk. Onderling
hebben we het erg gezellig gehad, ondanks dat we verloren. Iedereen supportte elkaar,
steunde elkaar. Verdedigers gingen in de spits en ook andersom, dus we waren echt
een team. Dit was vooral in de laatste wedstrijd, toen we toch niets meer konden winnen.
De Piramide is 1e geworden, de Springplank 2e en Schalm 1 is 3e geworden.

EVEN VORSTELLEN …..
Hallo, ik ben Laura. Ik ben de nieuwe hulpconciërge. Ik werk op dinsdag- en donderdagmiddag van 12.15 uur tot 16.00 uur. Dan kun je me
vinden beneden aan de balie op de plaats van meneer Ton.
Ik ben 23 jaar en doe dit werk vrijwillig om meer werkervaring op te
doen. Met name het werken met kinderen vind ik leuk en wil ik in de
toekomst misschien blijven doen.
Naast het werken hier op De Schalm, werk ik ook in de kringloopwinkel in Den Bosch.
In mijn vrije tijd speel ik bij een toneelvereniging en zing ik graag.
Ik ben blij dat ik een steentje bij kan dragen in de ondersteuning voor het onderwijzend
personeel hier op school. Jullie zijn altijd welkom voor pleisters, kopieën en andere vragen.
Groetjes van Laura

______________________________________________________________

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK:
datum
13-04
15-04
16-04
16-04
17-04
17-04
18-04
18-04
19-04
19-04

gr.
Hugo
Lise
Benjamin
Bastiaan
Evi
Julie
Hugo
Arnoud
Sixtijn
Joep

8
1/2B
7A
8A
3A
7
6
6A
1/2B
4

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK:
datum
13-04
14-04
18-04
19-04
20-04

21-04

juf Ellen
juf Marlous
juf Ellen
juf Marlous
juf Nicole
juf Ellen
juf Nicole
juf Ellen
juf Nicole
juf Ellen
juf Marlous
juf Ellen
juf Marlous

gr.

wordt vervangen door:

4A
5A
4A
5A
1-2C
4A
1-2C
4A
1-2C
4A
5A
4A
5A

juf Silvia
juf Anke
juf Monique
juf Anke
juf Saskia
juf Silvia
juf Yvonne
juf Silvia
juf Jolanda
juf Silvia
juf Anke
juf Silvia
juf Anke

______________________________________________________________
INGEKOMEN BERICHTEN
KNUFFEL VERLOREN
Mijn zoontje The van 3 heeft vanochtend vermoedelijk bij De Schalm zijn knuffel verloren, een grauwe, oorspronkelijk wit, mint kleurige giraf. Waarschijnlijk in de buurt van
klas 1-2A.
Heeft u wellicht n knuffel gevonden?
Mijn dank is groot!
Hartelijke groet,
Mevr. Wouters

PAASACTIVITEIT BIJ ‘HERENBOEREN WILHELMINAPARK’ TE BOXTEL
Onze boerderij ligt prachtig op het eeuwenoude landgoed Wilhelminapark, tussen Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel. “Gezond, lekker en betaalbaar eten van eigen boerderij”, dat is waar Herenboeren Wilhelminapark voor staat. Dat doen we duurzaam en
zoveel mogelijk in harmonie met de natuur. We stellen het welzijn van de bodem centraal. En omdat de dieren alle
ruimte hebben, tonen ze hun natuurlijke gedrag.
Om iedereen kennis te kunnen laten
maken met onze coöperatie organiseren we op 15 april een SPECIALE
PAASACTIVITEIT. Jij komt toch zeker
ook dat Paasei met €200,= zoeken?
Gezellig! Tot dan.
KLIK HIER voor meer info.

PLEZIER IN LEZEN OOK WANNEER JE DYSLEXIE HEBT
Op dinsdagavond 16 mei organiseren SWV p.o. de Meierij, de StadsBIEB en het CJG
’s-Hertogenbosch een thema-avond: “Plezier in lezen, ook wanneer je dyslexie hebt”!

KLIK HIER voor de flyer met meer info.
Direct aanmelden? KLIK
van het CJG:

HIER! directe link naar het aanmeldformulier op de website

PAASNIEUWS VESTINGLOOP DEN BOSCH:

Nog niet ingeschreven?
Met ruim 80 deelnemende teams aan de bedrijvenloop en bijna 4.000 individuele lopers is het tijd dat ook jij je gaat inschrijven voor de gezelligste loop van Zuid-Nederland. Met name de populaire 10 km trimloop bereikt langzaam aan het maximale aantal deelnemers. Klik hier om je vandaag nog in te schrijven voor de 12e editie van
de Vestingloop ’s-Hertogenbosch op zondag 21 mei 2017. De inschrijfperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe goedkoper het is. Doe er
je voordeel mee! Zie ook weekbulletin 15-02 òf weekbull 20-07 voor de eerdere aankondiging

Zoek-vind-win, de Paashaas trakteert!
Op 1e Paasdag liggen in ‘s-Hertogenbosch
cadeaus verstopt. Niet van chocolade,
maar deze vouchers maken je wel heel blij!
Al ingeschreven voor de Vestingloop? Alleen dan maak jij kans op GRATIS hardloopschoenen, een sporthorloge of hardloopsokken. Ga voor de eerste aanwijzing
van 13 t/m 15 april naar de vestiging van
Run2Day (Van Berckelstraat 2, ’s-Hertogenbosch) en houd de social media kanalen van de Brandloyalty Vestingloop in de
gaten voor meer tips.

