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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 18 mei maandoverzicht 10 komt uit 

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 
09.30-10.30: voorlichtingburo HALT t.b.v. 8 
10.45-11.45: voorlichtingburo HALT t.b.v. 8A 

Vrijdag 19 mei ROOSTERVRIJ gr 1/2 

Maandag 22 mei 15.45: Maandaggesprekken (gr. 1/2A t/m gr. 8A) 
18.45–20.30: H. Vormsel bijeenkomst 
20.00-22.00: MR-vergadering (o.v.b.) 

Dinsdag 23 mei  

Woensdag 24 mei  

Donderdag 25 mei HEMELVAARTSDAG 
VRIJE DAG voor ALLE GROEPEN 

10.00 òf 12.00: 1e H. Communieviering ll’n groepen 4 (H. Hart 
kerk) 

Vrijdag 26 mei HemelvaartsVAKANTIE 
  

Maandag 29 mei 19.00–20.30: H. Vormsel bijeenkomst 

Dinsdag 30 mei 13.15-15.30: EUROwijs gastles gr 3 
16.00-17.30: OB-overleg 

Woensdag 31 mei  

Donderdag 01 juni 15.45-16.30: overleg werkgr. ‘TAAL’ 

Vrijdag 02 juni ROOSTERVRIJ gr 1/2 

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

 
 

 
 

OUDERS AFSCHEID NEMEN OP HET PLEIN !! 
 

Nu het tegen het einde van het schooljaar loopt is het aantal kinderen in m.n. de groepen 
1/2 aardig hoog. Dit betekent dat er bij aanvang van de schooltijd relatief veel kinderen 
door de ingang van de groepen 1/2 naar binnen komen. Om het voor de kinderen over-
zichtelijk en veilig te houden vragen we u als ouder om buiten afscheid te nemen van 

uw kind. Ouders die in de groepen 3/4 deelnemen aan het tutorlezen kunnen gebruik 
maken van de hoofdingang. 
 

WEEKBULLETIN VOOR 2 WEKEN  
 

Volgende week ontvangt u geen weekbulletin. Bewaart u dit bulletin daarom goed. U 
ontvangt het volgende weekbulletin pas op vrijdag 02 juni. 
 

http://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_20_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


GOED BESCHERMD IN DE ZON 
 

De Zon zit weer in de maand! 
Dit betekent voor u en uw kind lekker zitten op het terras, naar een pretpark of het strand. 
Genieten dus, maar let ook op! In de zomer staat de zon veel hoger dan in de winter 
waardoor meer uv-straling het aardoppervlak bereikt. Hierdoor verbrandt de huid een 
stuk sneller.  
 

 

Smeren, kleren, weren 

Ook op school is uw kind, zeker in de groepen 1-2, 
regelmatig lekker buiten in de zon aan het ‘wer-
ken’. Dat is natuurlijk heerlijk. Oppassen voor de 
krachtige zon is wel gewenst. Kinderen zijn extra 
gevoelig.  

Goede bescherming is voor hen belangrijk.  
 

Drie makkelijke manieren om uw kind op school goed te beschermen:  
1. Goed smeren.  
2. Dragen van beschermende kleren  
3. Af en toe de zon weren. 
 

Meer info? KLIK HIER 
 

De Directie  

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Madelene groep 1-2B 

 Teun  groep 1-2B 

 Aafke  groep 1-2C 
 

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

Basisagenda groepen 7 & 8 schooljaar 2017 - 2018 
 

Om kinderen te leren omgaan met het maken van een (huiswerk-)planning en ter voor-
bereiding op het VO, werken we in groep 7 en 8 met een agenda. Deze agenda wordt 
via school aangeschaft en alléén deze agenda wordt gebruikt. Aan het begin van het 

schooljaar wordt de agenda uitgereikt aan de kinderen. Voor uw bijdrage in de kosten 
van deze schoolagenda vragen wij u om € 2,80 via uw kind af te geven aan de groeps-
leerkracht (grp. 6 en 7!). We willen deze bijdrage graag vóór vr. 26 mei a.s. ontvangen. 
Dank u wel. 
 

GROTE REKENDAG OP DE SCHALM 
 

Gister, woensdag 16 mei, stond het onderwijs op onze school volledig in het teken van 
De Grote Rekendag. Deze landelijke Rekendag stond aanvankelijk in onze Geluksweek 
op de schoolagenda. Doordat het programma toen al zo vol mooie momenten zat, heb-
ben we deze bijzondere dag enkele weken opgeschoven. De kinderen hebben enorm 
genoten van deze dag vol Rekenen en Plezier. 
 

https://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/smeren,-kleren,-weren-.aspx
https://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/smeren,-kleren,-weren-.aspx


De dag werd geopend op het plein. Daar hebben de jongens tegen de meisjes gestre-
den. De juffen en meesters deden enorm hun best met beschuitfluiten, touwtje springen 
en dozen stapelen. Meneer De Ronde en juf Nicole kregen de opdracht een kind te 
zoeken wat ± 1.30 m groot was. Juf Nicole verloor deze strijd op 2 cm … Meneer De 
Ronde koos een kind van 1.29 m.  
 

Daarna gingen de ‘festiviteiten’ in de klas verder. Niks geen rekenboeken maar fijn met 
rekenspelletjes of een rekenthema aan de slag. De groepen 5 t/m 8 hebben bijvoor-
beekd voor Moustapha een heus vakantiepark ontworpen.  
 

   
 

Iedereen bedankt voor deze leuke (stralende) dag. We streven er naar ook komend 
schooljaar weer deze bijzondere rekendag op de agenda te zetten! 
 

BEZOEK BIBLIOTHEEK GROEPEN 3 
 

Vorige week donderdag is groep 3a naar de bibliotheek geweest. Deze week is groep 3 
naar de bieb geweest. Ze hebben een verhaal gehoord over Koen konijn. De kinderen 
hebben alles geleerd over de bieb en hoe je boeken kunt lenen.  
Alle kinderen hebben een brief mee gekregen met informatie hoe ze lid kunnen worden 
wanneer ze dat nog niet zijn.  
Veel leesplezier!  
Groetjes Renée 
 

   

 

BETALING WOLDHUIS GROEPEN 7 
 

Vandaag krijgen die kinderen, van wie de ouders hebben aangegeven de betaling voor 
deze werkweek te willen voldoen in 6 termijnen, de zesde betalingsherinnering mee 
naar huis. Ouders die aangegeven hebben de betaling in 2 termijn of in één keer te 
willen regelen, ontvangen vandaag ook de betalingsherinnering.  
 

Deze zesde/tweede/éénmalige betalingsherinnering is tevens de laatste (enige) herin-
nering nog die u van ons ontvangt.  
Alle ouders hebben nu, of in de voorbije periode, één of meerdere herinneringen van 
ons mogen ontvangen. We rekenen er op dat de betalingsverplichting spoedig voldaan 
zal worden. Eerdaags inventariseren we de van u ontvangen betalingen en krijgt u van 
ons een schrijven waarin de door ons van u ontvangen betaling(en) zullen worden ver-
meld. Alvast dank voor de vlotte afhandeling van de betalingen. 
 



MEISJES GR 8 2E PLAATS REGIOKAMPIOENSCHAP SCHOOLVOETBAL  
 

Een aantal weken geleden zijn de meisjes van groep 8/8a van de Schalm schoolkampi-
oen voetbal geworden van Vught. Afgelopen woensdag mochten ze door naar de regio-
kampioenschappen in Tilburg waar ze een prachtige 2e plaats hebben behaald. 
 

Wat was het enorm warm !! Met 30 graden hebben de meisjes in een competitie met 6 
scholen gestreden om het regiokampioenschap. Er werd gewonnen van basisscholen 
uit Gilze, Goirle en gelijk gespeeld tegen Baarle-Nassau en Loon op Zand. In een enorm 
spannende wedstrijd om de 2e plaats werd er gewonnen van basisschool Starrebos uit 
Hilvarenbeek. De meisjes van basisschool Akkerwinde uit Baarle-Nassau werden uit-
eindelijk net winnaar.  
Super gedaan in een snikheet Tilburg. 
 

Hier een foto van dit succesvolle team en de ´technische staf´ 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 
 

  



   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

21 
29 mei 
 

19.00-20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst 
15.45-18.00: Ouderge-
sprekken gr. 7-7A n.a.v. 
uitslag CITO Entreetoets 
o.v.b. 

30 mei 
 

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

31 mei 
 

 

22 
05 juni 
 

2e Pinksterdag 
 

06 juni 
 

De SCHOOLFOTO-
GRAAF komt op school 
15.45-18.00: Ouderge-
sprekken gr. 7-7A n.a.v. 
uitslag CITO Entreetoets 
o.v.b. 
 

07 juni 
 

De SCHOOLFOTO-
GRAAF komt op school 
(reserve dag) 
 

23 
12 juni 
 

15.45-16.30overleg 
werkgr ‘Begaafden’ 
20.00-22.00: MR-verga-
dering 
 
 

13 juni 
 

 

14 juni 
 

12.45-14.00 MadScience 
13.00-15.00 overleg 
werkgr ‘Rekenen’ 
 

24 
19 juni 
 

JUFFEN EN MEESTER-
DAG gr. 3 & 4 
18.45–20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst 
 
 

20 juni 
 

15.45: oudergesprekken 
(volgens planning) OUDSTE 
kleuters o.v.b. 
18.45: oudergesprekken 
(volgens planning) OUDSTE 
kleuters o.v.b. 

21 juni 
 

12.45-14.00 MadScience 
 

25 
26 juni 
 

16.00-17.30: Teamver-
gadering  
20.00-23.00: RvT over-
leg stg. Leijestroom 

27 juni 
 

20.00-22.00: 
Ouderraadvergadering  

28 juni 
 

12.45-14.00 MadScience 
 

   

file://///srv01-schalm/users/gerald/2016 - 2017/Weekbulletin/nr 30 wk 20 maand 10/-	http:/cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-20-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-maandoverzicht-juni-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-maandoverzicht-juni-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-maandoverzicht-juni-2017.pdf


 

 
11 

19/05/2016 - 
29/06/2016 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

01 juni 
 

15.45-16.30: overleg 
werkgr. ‘TAAL’ 
15.45 – 18.00: Ouder-
gesprekken gr. 7-7A 
n.a.v. uitslag CITO 
Entreetoets o.v.b. 

02 juni 
 

ROOSTERVRIJ gr 
1/2 
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 

 

08 juni 
 

16.00-17.30: 
Teamvergadering  

09 juni 
 

Spelletjesmiddag gr 
1/2 
 

10 juni 
 

 
 

11 juni 
 

 

15 juni 
 

16.00-17.30: OB & 
BB-overleg 
 

16 juni 
 

ROOSTERVRIJ gr 
1/2 
verjaardag lkr. gr. 7 
en 8 in De Efteling 

17 juni 
 

 

18 juni 
 

Vaderdag  

22 juni 
 

JUFFEN EN MEES-
TERDAG gr. 5 & 6 
o.v.b. 15.45: ouderge-
sprekken (volgens plan-

ning) OUDSTE kleu-
ters o.v.b. 
18.45: oudergesprek-
ken (volgens planning) 
OUDSTE kleuters 
o.v.b. 
 

23 juni 
 

Spelletjesmiddag gr 
1/2 
 

24 juni 
 

 

25 juni 
 

 

29 juni 
 

maandoverzicht 11 
komt uit 
 

30 juni 
 

ROOSTERVRIJ gr 
3/4 
continurooster 
groepen 8 

01 juli 
 

START 104e editie 
Tour de France (Mont 

St. Michel; Fra.) t/m 23 
juli 

 

02 juli 
 

11.00-…: H. Vormsel 
bijeenkomst  opha-
len foto’s 
 

12.00: i.v.m. studiemiddag 

TEAM 
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
overige GROEPEN 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-maandoverzicht-juni-2017.pdf




VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND JUNI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
19-05 Charlotte  5  10-06 Anne  6 
21-05 Micky  1/2C  11-06 Siem  1/2D 
21-05 Isabelle  1/2C  13-06 Laurens  1/2B 
21-05 Julia  3  13-06 Quirine  1/2D 
21-05 Norah 4  14-06 Julie  3A 
22-05 Guus  6A  15-06 Tijl  1/2C 
23-05 Sebastiaan  3A  15-06 Pien  3A 
23-05 Camilla  6  15-06 Vivienne  4A 
23-05 Carmel  6A  16-06 Alex  1/2D 
23-05 Merel  8  16-06 Hannah  6 
24-05 Mats  3  17-06 Juule  8 
24-05 Tirza  4  18-06 Pleun  5 
26-05 Lieve  4A  23-06 Florien  5 
27-05 Pleun  1/2B  23-06 Marjolein  7 
30-05 Timo  4  24-06 August  1/2D 
31-05 Derk  1/2B  26-06 Tijs  1/2A 
31-05 Sarah  3  27-06 Cato  1/2A 
31-05 Ava  8  27-06 Roosmarijn  1/2B 
01-06 Eva  1/2A  27-06 Diede  1/2B 
03-06 Liv  1/2C  27-06 Olivier  8 
04-06 Tessa  5  27-06 Maxime  8A 
08-06 Florentine  1/2A  28-06 Adam  3 
08-06 Thijmen  1/2E  28-06 Marit  5A 
08-06 Lotte  6A  29-06 Thijmen  4 
09-06 Aimée  3  30-06 Jamie  7 
09-06 Paul  3     
 

  



VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND JUNI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
18-05 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
19-05 juf Hilde  4  vervangerspool regelt dit 
 juf Lieke  6A  juf Michelle  
 dhr. de Ronde dir  n.v.t. 
22-05 meester Mart  6  meester Eric  
 juf Marlous  8A  juf Jolanda  
24-05 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 meester Mart  6  meester Eric  
29-05 juf Marlous  8A  juf Jolanda  
31-05 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Dominique  5A  vervangerspool regelt dit 
01-06 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
06-06 juf Dominique  5A  vervangerspool regelt dit 
08-06 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
12-06 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
16-06 dhr. van Gils adj-dir  n.v.t. 
19-06 dhr. van Gils adj-dir  n.v.t. 
23-06 juf Yvonne  1-2D  juf Nicole  
26-06 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
28-06 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette 
29-06 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

INFO GGD HvB ‘OP VAKANTIE NAAR HET BUITENLAND’: 
 

Op vakantie naar Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het bui-
tenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw 
kinderen gevaccineerd zijn.  

Want … ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar 
ook voor Kaapverdië en andere landen ver weg, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. 
besmettelijke geelzucht (hepatitis A). 
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst 
van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen 
verspreiden. 
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt 
weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. 
Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te 
voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt 

u op de website van GGD Reisvaccinaties  
 

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden. U 

kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio.  

Download de app GGDreistmee. 
 

  

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/app-ggd-reist-mee


MAD SCIENCE ZOMERKAMP 2017: 
 

 
 

Tijdens de Mad Science Zomerkampen bele-
ven kids de wondere wereld van de weten-
schap met het zonnetje in het gezicht. Een 
week lang lekker buiten spelen, nieuwe vrien-
den maken en onvergetelijke 'wauw'-momen-
ten ervaren bij unieke experimenten en proef-
jes. 
 

 Voor kids van 7 t/m 11 jaar  

 15 juli t/m 27 augustus  

 Gave locaties in de regio  

 Dagelijks van 9:00 tot 16:00 uur  

 

 

 Inclusief lunch  

 Professionele begeleiding  

 Experimentjes voor thuis  

 Vier dagen met elk een eigen thema 
 

Meer info? KLIK HIER 

 
 

HULP VOOR VOLWASSENEN MET OVERGEWICHT: 
 

 

Ik ben Sanne Spits, ouder op De Schalm, en sinds een 
klein jaartje (kinder)leefstijlcoach. Ik coach volwassenen 
en kinderen naar een gezonde leefstijl. Vanaf september 
2017 ga ik een leefstijlprogramma starten voor volwas-
senen met overgewicht, genaamd CooL, Dit programma 
wordt volledig vergoed door CZ (incl OHRA en Delta 
Loyd) en komt vanaf 2018 in de basisverzekering.  
CooL gaat plaatsvinden bij Paramedisch Centrum Mo-
leneind. 

Wilt u meer info? Kijk dan op de website: KLIK HIER 

 

 

  

http://mad-science.us11.list-manage1.com/track/click?u=babacb0746de0cffebe646cb9&id=2f5544c196&e=d7b28aefae
http://www.lessforlife.nl/
http://mad-science.us11.list-manage1.com/track/click?u=babacb0746de0cffebe646cb9&id=2f5544c196&e=d7b28aefae
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-cool-poster.pdf


ENGLISH SUMMER SCHOOL 
 

 

Ook deze zomer vindt er van 21 t/m 25 augustus een 
English Summer School plaats in ’s-Hertogenbosch. 
Dit zal op het Stedelijk Gymnasium plaatsvinden. In 
een week tijd geven leerlingen in de leeftijd van 7 tot 
en met 18 jaar een “boost” aan hun Engels door mid-
del van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma. 

 

Er zijn drie programma's, waarin leerlingen aan de hand van hun leeftijd worden inge-
deeld. Binnen deze programma's wordt veel samengewerkt en krijgen leerlingen les op 
hun eigen niveau. Het programma is dus niet alleen geschikt voor leerlingen van het 
Stedelijk Gymnasium, maar ook voor jongere broertjes en zusjes, vrienden en voor kin-
deren die volgend schooljaar gaan starten in de brugklas! 
  

Op woensdag 31 mei, van 16.00-17.00 uur organi-
seert English Academy een informatiebijeenkomst 
voor geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt 
plaats op het Stedelijk Gymnasium. Ouders en/of ge-
interesseerde deelnemers zijn van harte welkom. 
Graag vooraf aanmelden door middel van ons online 

aanmeldformulier: KLIK HIER  

 

Op onze website vindt u meer informatie over de 

Summer Schools, neem gerust een kijkje: KLIK 
HIER 

 

 

Tot ziens op onze informatiebijeenkomst! 
 

VERLOREN / KWIJT GERAAKT GR 3A EN 5A 
 

Beste ouders/verzorgers, 
1) Op de dag van de Koningsspelen is Frederique (gr 3A) haar vest kwijtgeraakt. Het 

is waarschijnlijk per ongeluk door iemand anders meegenomen; de gevonden voor-
werpen hebben tot nu toe niets opgeleverd. Het betreft een joggingvest met muts, in 
de kleur donker denimblauw, met felroze opdruk, rond maat 128. Mocht iemand het 
vest hebben gevonden, kan het via een leerkracht of meneer Ton teruggebracht 
worden. Alvast hartelijk bedankt namens Frederique! 

 

2) Voor de meivakante is Zara (gr 5A) haar lievelingsjas kwijt geraakt op school. Deze 

mist ze heel erg. Het is een spijkerjasje met een voering met Japanse / Chinese 
afbeeldingen op een grijze achtergrond. Mocht op een of andere manier deze jas bij 
een van jullie zijn beland dan zouden jullie Zara erg blij maken als jullie deze jas mee 
naar school zouden kunnen nemen zodat Zara haar lievelingsjas weer terug heeft. 

 

Dank u wel alvast voor het helpen zoeken naar deze verloren kleding. 

http://anglianetwork.eu/summer-schools/info-meetings/
http://anglianetwork.eu/
http://anglianetwork.eu/
http://anglianetwork.eu/summer-schools/info-meetings/

