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18/05/2018 - 

24/05/2018 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 17 mei Praktisch VERKEERSEXAMEN gr 7 & 7A 

Vrijdag 18 mei Spelletjesmiddag groepen 1-2 

Maandag 21 mei 2e PINKSTERDAG; alle groepen zijn VRIJ 

Dinsdag 22 mei  

Woensdag 23 mei 13.00-14.00: overleg onderzoeksteam ‘REKENEN’ 

Donderdag 24 mei 15.45–17.15: TEAMvergadering 

Vrijdag 25 mei ROOSTERVRIJ groepen 1-2 

 

 
 

‘JUFFEN’DAG GROEPEN 3-4; GROEPEN 5; GROEPEN 6 & GROEPEN 7-8 
 

Zoals ieder jaar vieren de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 aan het eind van het 
schooljaar samen hun verjaardag. Omdat de data waarop ze dit met de kinderen vieren 
NU definitief zijn, informeren we u hier nog graag even over. Noteert u deze nog even 
in uw agenda? 

- Juffen-/meesterdag groepen 7 & 8: vr. 8 juni 
- Juffendag groepen 5 : ma. 11 juni (verwachte thuiskomst 15.30 u.) 
- Juffendag groep 3-4 : vr. 15 juni (continurooster ALLEEN voor deze 

   groepen tot 14.00 u.) 
- Juffendag groepen 6 : vr. 18 juni (verwachte thuiskomst 16.30 u.) 

 

WERKZAAMHEDEN TAALSTRAAT VUGHT  
 

Graag informeren we u hierbij over het feit dat Rijkswaterstaat binnenkort onderhouds-
werkzaamheden uit gaat voeren aan het viaduct gelegen aan de Taalstraat in Vught. 
Als gevolg hiervan zal er e.e.a. afgesloten zijn eind mei en medio juni. Tegelijkertijd 
zullen er minder rijstroken beschikbaar zijn op de A65 tussen oprit (1) Vught-Noord en 
oprit Rembrandtlaan naar de A65 in de richting van Tilburg. 
Voor exacte info over de aard van de werkzaamheden, data en tijden verwijzen we u 

graag naar DEZE BRIEF van Rijkswaterstaat. 
 

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 over de groepswisseling eind dit schooljaar. In de brief wordt hen gevraagd 
het strookje onderaan de brief in te vullen en vóór woe. 23 mei af te geven bij de groeps-
leerkracht. De brief is gistermiddag ook uitgereikt aan de kinderen. 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-persbericht-rijkswaterstaat.pdf
http://www.deschalmvught.nl/
http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


UITSLAG ENTREETOETS EN MOGELIJKHEID TOT GESPREK  
 

Vandaag hebben de kinderen uit de groepen 7 de uitslag van de entreetoets mee naar 
huis gekregen. Voor vragen over deze uitslag kunnen de ouders/verzorgers uit deze 
groepen met de leerkracht in gesprek. Om in te tekenen voor een gesprek ontvangt 
men, net als bij de rapportgesprekken, een bericht via MSI.  
 

Inschrijven voor een gesprek is optioneel! 
 

KCM KINDEREN EN OUDERS DE SCHALM BEKEND  
 

Alle scholen van de Stichting Leijestroom hebben deelgenomen aan de Kind Centrum 
Monitor (KCM), voorheen Primair Onderwijs Monitor (POM). Het doel van deze meting 
is om scholen informatie te bieden voor het besturen van hun eigen organisatie. De 
meting is uitgevoerd door Stichting Edudat, een landelijk onderzoeksbureau voor de 
kwaliteit van het onderwijs.  
 

De KCM-vragenlijst is ondermeer ingevuld door ouders en leerlingen in de periode no-

vember-januari.  De uitkomsten zijn nu bekend. KLIK HIER!   
 

REMINDER SCHOOLFOTOGRAAF 
 

We helpen u nog even herinneren aan het feit 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. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

 

AVONDWANDELVIERDAAGSE 2018 
 

In 2018 zal voor de éénentwintigste keer de avondvierdaagse ge-
houden worden. De data van de avondvierdaagse zijn. 

 

Dinsdag 12 juni tot en met vrijdag 15 juni 

Meer info over inschrijven e.d. volgt z.s.m. maar noteer deze data alvast in je agenda!! 
______________________________________________________________ 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-uitslag-kcm-bs-de-schalm.pdf


 
 

BASISAGENDA GROEPEN 7 & 8 SCHOOLJAAR 2018 - 2019 
 

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 € 2,70 via uw kind af te geven aan de groeps-

leerkracht (grp. 6 en 7!). We willen deze bijdrage graag vóór vr. 25 mei a.s. ontvangen. 
Dank u wel. 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

 

Hallo misschien heb je mij deze en afgelopen week al zien lopen. 
Ik ben Bram de Bruijn en bezig met een sollicitatieprocedure tot 
zij-instromer docent basisonderwijs. Deel van deze procedure is 
om een maand mee te draaien op een basisschool en voor mij is 
dat bij de Schalm.  
Ik ben 34, man van Anke en vader van een dochter van 4 Bobbie. 
 

Met vriendelijke groet, Bram  
 

Bram 
 

10 JUNI HERDENKING KINDERTRANSPORTEN NM KAMP VUGHT  
 

 

Elk jaar is er in juni, op het buitenterrein, 
een openbare herdenking van een stukje 
geschiedenis van NM Kamp Vught, toen 
op 6 en 7 juni 1943 bijna 1300 Joodse kin-
deren en hun ouders werden gedepor-
teerd naar Sobibor in Polen en daar om 
het leven werden gebracht. Voor het 
vierde jaar leveren kinderen uit groep 7 
van onze school hier een bijdrage aan.  
Dit jaar is de herdenking op zondag 10 
juni; elk jaar is het een indrukwekkende 

gebeurtenis voor de aanwezigen. De kin-
deren hebben ter voorbereiding op deze 
bijeenkomst al voorbereidende lessen op 
school gehad.  

 

Hierbij bent u van harte uitgenodigd deze indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst, sa-
men met de kinderen van de groepen 7, bij te wonen! 
 

Het programma komende zondagmiddag ziet er in het kort als volgt uit:  

Vanaf 12.00 uur ontvangst 
12.30 uur:  aankomst kinderen 
12.45 uur:  kinderen lezen namen voor langs het pad richting kindermonument 
13.00 uur:  aanvang programma 
14.30 uur: einde herdenking 
 

Meer info vindt u op de website van NM Kamp Vught. KLIK HIER 

______________________________________________________________ 

https://www.nmkampvught.nl/herdenking-kindertransporten-juni-1943/
https://youtu.be/epVVqASirNU


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
19-05 Charlotte  6A 
21-05 Micky  3 
21-05 Isabelle  3 
21-05 Julia  4 
21-05 Norah  5 
22-05 Guus  7 
23-05 Sebastiaan  4A 
23-05 Carmel  7 
23-05 Camilla  7A 
24-05 Mats  4 
24-05 Tirza  5A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
18-05 juf Marlies  1-2E  juf Saskia  
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
22-05 juf Anneke  1-2A  vervangerspool regelt dit 
 juf Nelly  5  juf Kristel  
 dhr. van Gils adj. dir.  n.v.t. 
23-05 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Anne Marie  4  juf Hilde  
24-05 juf Marlies 1-2E  juf Sophie  
 juf Renée 3A  juf Kirsten  
25-05 juf Lieke (mo.) 3  juf Anita  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

E-BOOKS VOOR HET HELE GEZIN MET DE VAKANTIEBIEBAPP: 
 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat 
is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een te-

rugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen 
tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor   het hele gezin. De app is gra-
tis te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomerca-
deautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en 
met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 
60 e‐books. Winactie Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw 
kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete 

e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spel-
voorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. 
 

PROGRAMMEREN 
OP CODECAMP 

FESTIVAL JEUGD AKTIEF 

  

  

KLIK op de afbeeldingen voor meer info 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-codekamp.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-festival-jeugd-aktief.pdf


MOVE VUGHT EN DE ZOMER VAN 2018  

 

Ook tijdens de komende zomerperiode or-
ganiseert MOVE Vught weer diverse gezel-
lige en ontspannende activiteiten voor de 
kinderen uit Vught e.o. 
 

Ben je nieuwsgierig wat ze allemaal gaan 
doen en hoe en/of waar je je kunt aamelden 

of opgeven? KLIK HIER  

 

SUMMER CAMP - TEEN CAMP 
 

  
KLIK op de linker afbeelding voor meer info. KLIK op rechter afbeelding om te vergroten. 

 

11 T/M 15 JUNI ZWEM 4-DAAGSE SINT MICHIELSGESTEL 
 

 
Voor meer info KLIK op bovenstaande afbeelding 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-move-vught.pdf
http://www.summercamp.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-summer-camp-teen-camp.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-zwemvierdaagse-2018.pdf
https://ssnb.nl/vught/activiteiten/move-sportzomer/
http://www.summercamp.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-summer-camp-teen-camp.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-zwemvierdaagse-2018.pdf

