
 

28-16 
22/04/2017 - 

11/05/2017 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 20 apr. CITO – eindtoets gr. 8-8A (dag 3) 

maandoverzicht 9 komt uit 

Vrijdag 21 apr. DAG VAN DE KONINGSSPELEN 
14.00 u. begin Mei-vakantie (t/m vr. 05 mei) 

 
  

Maandag 24 apr. MEIVAKANTIE met op 27 apr. verjaardag ZKH Koning Wil-

lem Alexander, op 4 mei (20.00 u.) ‘Dodenherdenking’ en op 5 mei 
‘Bevrijdingsdag’ 

t/m Vrijdag 05 mei 

  

Maandag 08 mei 15.45-16.30: overleg werkgr. ‘BEGAAFDEN’ 
20.00-22.00: MR-vergadering VERVALLEN 

Dinsdag 09 mei  

Woensdag 10 mei 08.45-09.30: Hoofdluiscontrole 
09.30-10.30: voorlichtingburo HALT gr 8 
10.45-11.45: voorlichtingburo HALT gr 8A 
14.30-17.30: Schoolschaakkampioenschap VUGHT 

Donderdag 11 mei 16.00-17.30: TEAMvergadering 

Vrijdag 12 mei 13.15-15.30: spelletjesmiddag gr 1-2 

 
 

 
 

ONDERWIJS INSPECTIE BEOORDEELT ONDERWIJS DE SCHALM ALS 
GOED 
 

Met trots presenteren we u het rapport van bevindingen Kwaliteitsonderzoek dat door 
de Inspectie van het Onderwijs is afgenomen op 20, 21 en 23 februari 2017. 
We krijgen als basis een oordeel op 6 standaarden. We hebben zelf 2 standaarden 
toegevoegd (dat is het maximum). De bevindingen zijn dus gebaseerd op in totaal op 8 stan-
daarden. De Inspectie heeft zelf een 9e standaard toegevoegd: “Kwaliteit onderwijsaan-
bod” oordeel: Goed. 
Eindoordeel: GOED. 
 

Het complete onderzoek vindt u op onze website, KLIK HIER  

Veel leesplezier! 
 

WISSELING GROEPEN 4 EN 6  
 

Bij dit weekbulletin, in de bijlage, ontvangen de ouders met een kind in groep 4-4A & 6-
6A een brief waarin zij geïnformeerd worden over de wisseling van deze groepen aan 
het einde van dit schooljaar.  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/rapport-van-bevindingen-kwaliteitsonderzoek.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-16-2017.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


In de week NA de meivakantie gaat er een volgende brief mee naar huis met de kin-
deren. Via MSI houden we u op de hoogte wanneer dat zal zijn. 
 

VERNIEUWEN MEUBILAIR GR 3 & 3A - OUD MEUBILAIR OP TE HALEN 
 

Gistermorgen is er nieuw meubilair op school afgeleverd t.b.v. de groep 3. We hebben 
dit direct in de groep geplaatst en het oude er uit gehaald. Onder het mom ‘weggooien 
kan altijd nog’ hebben we een aantal oude schoolsets bewaard. We hebben er daar-
naast nog een groot aantal over die we u graag willen aanbieden. Bent u geïnteresseerd, 
dan kunt u na school een compleet schoolsetje (tafel én stoel) GRATIS op komen halen 
op school. We reserveren géén setjes! Zorgt u er dus voor dat u op tijd bent wanneer u 
er één mee wilt nemen voor thuis. 
 

 

De Directie  

______________________________________________________________ 
 

 
 

MEISJES SCHALM SCHOOLVOETBALKAMPIOEN VUGHT  
 

Gister middag zijn de meisjesteams van de Schalm kampioen geworden op het school-
voetbaltoernooi. In zowel poule B (groep 7) als poule A (groep 8) ging de winst naar de 
Schalm.  Het was een erg spannende middag. Na 2 winstpartijen en gelijkspel gingen 
de meisjes van groep 8 door naar de halve finale tegen de Lichtstraat. Die werd gewon-
nen door het nemen van penalties. In de finale tegen Pyramide werd het 0-0, waardoor 
ook in de finale penalties de beslissing moest geven.   
Met enorm veel supporters om de meiden heen moesten ze rustig en geconcentreerd 
blijven.  
Mede door prachtige reddingen van keeper Amy werd de finale gewonnen. 
 

Door deze winst mag het team, bestaande uit Mary-Lou, Juule, Charlotte, Marit, Amy,  
Floor, Eline, Florentine en Ava, naar de  regiokampioenschappen op 17 mei.  
GEFELICITEERD ‘DAMES’!! 
 
 
 
 
  

HERINNERING…HERINNERING…HERINNE 
 

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

 

Ter gelegenheid van de “De Dag van de Konings-
spelen” gaan we er MORGEN, vrijdag 21 april een 
speciale schooldag van maken.  

Aan de ouders/verzorgers met een kind in één 
van de groepen 4 t/m 8 is gister via MSI meer 

info verstuurd. Bericht gemist? KLIK HIER 

 

Het middagprogramma eindigt voor ALLE kinderen om 14.00 u. waarna de MEI-
VAKANTIE begint! 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/58f761ca-32b8-43b0-8f30-23016d47348e


Onze Kampioenen!!! 
 

 
______________________________________________________________ 
 

  



 
 

ANDERE SCHOOLTIJDEN - OUDERRAADPLEGING  
 

Beste ouder/verzorger, 
Enige tijd geleden heeft u vanuit de MR de vraag gekregen of u wilde reageren op het 
voorstel 'andere schooltijden' wat vanuit de directie aan de MR is voorgelegd. 
Middels een aparte brief, verstuurd via MSI, wordt u geïnformeerd over de resultaten 
van deze ouderraadpleging. 
 

De oudergeleding van de MR geeft in de brief aan dat ze u, via MSI, de vraag voor gaat 
stellen of u akkoord gaat met de eindtijd van 15.15 uur op maandag-dinsdag-donder-

dag- vrijdag. 
 

Dit wordt mogelijk door een aanpassing van de lunchpauze. (i.p.v. 75 minuten pauzeren 
tussen de middag wordt de LUNCHpauze verkort met een kwartier naar 60 minuten). 

Dit zal met uw goedkeuring in kunnen gaan vanaf het komende schooljaar 2017 - 2018. 
 

Door via het ANTWOORDSTROOKJE in het vernoemde MSI bericht te reageren 
met 'JA', geeft u aan akkoord te gaan met deze aanpassing van de lunchtijd.  
 

Indien u 'NEE' aangeeft, bent u niet akkoord met deze verkorting van de lunchpauze. 
 

In verband met de voortgang rondom de aanpassing van de schooltijden, vragen we u 
te reageren vóór maandag 15 mei a.s.! 
 

Heeft u de betreffende MSI mail gemist of nog niet gelezen? KLIK HIER en u kunt én 

de brief lezen én uw voorkeur kenbaar maken. 
 

N.B.: mocht u vragen hebben over e.e.a. dan kunt u uw reactie per mail sturen naar 

'mr@deschalmvught.nl' 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Anna   groep 1/2A 

 Lucas   groep 1/2A 

 Frederique  groep 1/2E 

 Bouwe    groep 1/2B 
 

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

BETALING WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 2017 - 2018 
 

Vandaag krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor 
deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de vijfde betalingsherinnering mee naar 
huis.  
Via het weekbulletin zullen we steeds vermelden wanneer de volgende betalingsherin-
nering met uw kind mee naar huis komt.  
Wij hopen dat e.e.a. zal leiden tot een vlotte afhandeling van de betalingen. 

______________________________________________________________ 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/edit/58f86dad-3558-4436-93e4-0a286d47348e
mailto:'mr@deschalmvught.nl'


 

  



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

17 
01 mei 
 

MEIVAKANTIE 

02 mei 
 

MEIVAKANTIE 

03 mei 
 

MEIVAKANTIE 

18 
08 mei 
 

15.45-16.30: overleg 
werkgr. ‘BEGAAFDEN’ 
20.00-22.00: MR-verga-
dering VERVALT 
 

09 mei 
 

 

10 mei 
08.45-09.30: Hoofd-
luiscontrole 
14.30-17.30: 
Schoolschaakkampioen-
schap VUGHT 
09.30-10.30: voorlich-
tingburo HALT gr 8 
10.45-11.45: voorlich-
tingburo HALT gr 8A 

19 
15 mei 
 

20.00-23.00: RvT-over-
leg stg. Leijestroom 
 

16 mei 
 

16.00-17.30: OB- & BB-
overleg 
20.00-22.00: Ouderraad-
vergadering 
20.00-22.00: GMR-ver-
gadering 
 

17 mei 
 

Grote REKENDAG 

 

20 
22 mei 
 

15.45: Maandaggesprek-
ken (gr. 1/2A t/m gr. 8A) 

18.45–20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst 
20.00-22.00: MR-verga-
dering (o.v.b.) 
 

23 mei 
 

 

24 mei 
 

 

21 
29 mei 
 

19.00–20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst 

30 mei 
 

13.15-15.30: EUROwijs 
gastles gr 3 
16.00-17.30: OB-overleg 
 

31 mei 
 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-maandoverzicht-mei-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mei_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mei_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mei_2017


 

 09 
21/04/2017 - 

18/05/2017 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

04 mei 
 

MEIVAKANTIE 
Dodenherdenking 

 

05 mei 
 

MEIVAKANTIE 
Bevrijdingsdag 

 

06 mei 
 

MEIVAKANTIE 

07 mei 
 

MEIVAKANTIE 

11 mei 
 

16.00-17.30: 
TEAMvergadering 

12 mei 
 

13.15-15.30: spellet-
jesmiddag gr 1-2 

13 mei 
 

 

14 mei 
 

Moederdag 

18 mei 
 

maandoverzicht 10 
komt uit 
PRAKTISCH VER-
KEERSEXAMEN 
09.30-10.30: voorlich-
tingburo HALT gr 8 
10.45-11.45: voorlich-
tingburo HALT gr 8A 

19 mei 
 

ROOSTERVRIJ gr 
1/2 

20 mei 
 

 

21 mei 
 

 

25 mei 
 

HEMELVAARTS-
DAG 
 

VRIJE DAG voor 
ALLE GROEPEN 
10.00 òf 12.00: 1e H. 
Communieviering ll’n 
groepen 4 (H. Hart 
kerk) 

26 mei 
 

Hemelvaarts- 
 VAKANTI
E 

21 mei 
 

 

28 mei 
 

 

01 juni 
 

15.45-16.30: overleg 
werkgr. ‘TAAL’ 
 

02 juni 
 

13.00–15.15: H. 
Vormsel bijeenkomst 
voorbereiding in H. 
Hart kerk 

03 juni 
 

17.00–18.30: H. 
Vormselviering ll’n 
groepen 8 (H. Hart 
kerk) 

04 juni 
 

1e Pinksterdag 

 

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_mei_2017


 
  



VERJAARDAGEN IN DE MAAND MEI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
23-04 Tijn  5A  15-05 Bono  7 
23-04 Jens  6A  17-05 Feline  1/2E 
24-04 Thijn  4  19-05 Charlotte  5 
27-04 Vicky  3  21-05 Micky  1/2C 
30-04 Niek S 3  21-05 Isabelle  1/2C 
03-05 Carice  5A  21-05 Julia  3 
03-05 Merle  7  21-05 Norah  4 
07-05 Dominique  6  22-05 Guus  6A 
07-05 Oliver  7  23-05 Sebastiaan  3A 
08-05 Rick  3  23-05 Camilla  6 
08-05 Willemijn  7A  23-05 Carmel  6A 
09-05 Julian  5  23-05 Merel  8 
09-05 Julie  7  24-05 Mats  3 
11-05 Puck  4  24-05 Tirza  4 
13-05 Lucas  1/2A  26-05 Lieve  4A 
13-05 Taeke  5A  27-05 Pleun  1/2B 
14-05 Boet  1/2B  30-05 Timo  4 
14-05 Finn  1/2B  31-05 Derk  1/2B 
14-05 Tommy  5A  31-05 Sarah  3 
15-05 Matias  3  31-05 Ava  8 
15-05 Juul  3A     
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND MEI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
20-04 juf Nicole  1-2C  juf Jolanda  
 juf Yvonne (mi.) 1-2D  meester Eric  
 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
21-04 juf Ellen  4A  juf Silvia  
 juf Marlous  5A  juf Anke  
08-05 juf Marlous  8A  vervangerspool regelt dit 
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
15-05 juf Marlous  8A  vervangerspool regelt dit 
16-05 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
19-05 juf Lieke  6A  vervangerspool regelt dit 
22-05 meester Mart  6  vervangerspool regelt dit 
 juf Marlous  8A  vervangerspool regelt dit 
24-05 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 meester Mart  6  vervangerspool regelt dit 
29-05 juf Marlous  8A  vervangerspool regelt dit 
31-05 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

HEIDY KERSTE: 
 

 

Praktijk voor kindercoaching 
 

In navolging van eerder dit schooljaar jaar start mevr. Heidy Kerste, kindercoach, bin-
nenkort weer een training voor hoog sensitieve kinderen. Vooral kinderen van gr. 4 t/m 
8 zijn hierbij van harte welkom. Heeft u een kind dat buiten deze doelgroep valt maar 
die u hier wel graag aan wilt laten deelnemen, neemt u dan contact op met mevr. Kerste.  
 

Voor meer info over de training, aanmelden e.d. KLIK HIER! 
 

MOVE ORGANISEERT OLYMPIC XPERIENCE  

 

Op woensdag 31 mei organiseert MOVE 
Vught een gezellige sportmiddag voor kin-
deren van groep 3 t/m 8. Het evenement 
vindt plaats rondom het sportpark (atletiek-
baan) van Prins Hendrik. Voor meer info zie 
onderstaande flyers of ga naar ‘www.mo-
vesportwijzer.nl’. Je kunt je daar ook in-
schrijven.  

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-info-hsp-kids-training.pdf
http://glinsterkind.nl/


PARTOU MAANDACTIVITEITEN: 
 

Volgende week start de meivakantie. 
De bso heeft al weer een leuk programma klaar staan voor de 
kinderen die in de vakanties komen. 

KLIK HIER voor de volledige versie van het vakantiepro-

gramma. 
 

Wij wensen alle kinderen, ouders en collega’s een fijne 
vakantie toe! 
 

 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl

 

FEESTWEEKEND STEDELIJK MUSEUM  GRATIS TOEGANG SCHALM: 
 

Komend weekend, za. 22 en zo. 23 april is het een FEESTWEEKEND in het Stedelijk 
Museum in Den Bosch! 
 

Alle feest-ontwerpen die uitgekozen zijn door de feestcommissies zullen tentoon worden 
gesteld op een prominente plek in het museum. Het wordt een fantastisch feest met veel 
feestelijke activiteiten. 
 

Alle leerlingen van bs. De Schalm en hun ouders, broertjes en zusjes, zijn van harte 
welkom om mee te feesten. 
 

Wanneer je komend weekend een GRATIS bezoek wilt brengen aan het museum, print 
dan de uitnodiging uit die je in de bijlage vindt van het weekbulletin. Op vertoon van 
deze uitnodiging heb je vrije toegang tot alle feestelijkheden. 
 

Hopelijk tot ziens komend weekend! 
 

Vriendelijke groeten, 
 

Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch 
 
N.B.: Voorafgaand aan het komende feestweekend heeft een speciale feestcommissie 
vanuit Het Stedelijk Museum een bezoek gebracht aan het mini-museum bij ons op 

school. Een impressie van dit bezoek leest/ziet u HIER 
 

TENSLOTTE: Vughtse scholen stemmen op Stedelijk Museum 
 

In een speciale Nieuwsbrief van Het Stedelijk Museum, vragen zij om HULP! 
(lees de HELE nieuwsbrief in uw browser). 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-partou.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-bezoek-feestcommissie-stedelijk-museum.pdf
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/11855/116666/ec6f3e411cc041e5c89d813a
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/11855/116666/ec6f3e411cc041e5c89d813a
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/11855/116666/ec6f3e411cc041e5c89d813a
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/11855/116666/ec6f3e411cc041e5c89d813a


BFF ZWALUW VFC 
 

 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-bff-zwaluw-vfc.pdf

