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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 24 mei 15.45–17.15: TEAMvergadering 

Vrijdag 25 mei ROOSTERVRIJ groepen 1-2 

Maandag 28 mei 15.45-17.00: Maandaggesprekken (gr. 1/2A t/m 6A) 
19.00-20.30: H. Vormsel bijeenkomst (zaaltje H. Hart parochie) 
19.45-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 29 mei SCHOOLFOTOGRAAF komt op school 

15.45–17.15: presentatie onderzoeksgroepen aan TEAM 
15.30-17.00: oudergesprekken n.a.v. uitslag ENTREEtoets 

Woensdag 30 mei 13.00–14.30: OB – overleg 

Donderdag 31 mei maandoverzicht 10 komt uit 

15.30-17.00: oudergesprekken n.a.v. uitslag ENTREEtoets 
15.45-17.15: oudergesprekken n.a.v. uitslag EIND Cito 

Vrijdag 01 juni  

 

 
 

STG LEIJESTROOM EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBE-
SCHERMING (AVG) 
 

Onze school verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is 
als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Stg. Leijestroom vindt een goede omgang 
met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. 
We leggen u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.  

KLIK HIER 
 

RESULTATEN CITO EINDTOETS  
 

Gister hebben de kinderen in de groepen 8 de uitslag van de Citotoets mee naar huis 
gekregen.  
Er is weer een bijzonder goede prestatie geleverd door de kinderen in de beide groepen 
8. Iedereen kan dan ook met recht trots zijn op de uitslag. 
Over de schoolscore, het landelijk gemiddelde en overige info omtrent de score van de 
eindtoets, is nog niets bekend. Zodra deze gegevens er wel zijn, informeren we u op 
deze plek. 

 

DE SCHOOFOTOGRAAF KOMT A.S. DINSDAG 29 MEI  
 

Met veel plezier komen zij uw kind(eren) professioneel op de foto zetten. Naast de tra-
ditionele portretfoto maken zij ook een leuke stoere foto. Uw kind mag zelf kiezen hoe 
ze met de stoere foto willen gaan staan. Met de armen over elkaar of handen in de zij. 
Ze gaan ook de broertjes en zusjes samen op de foto’s zetten. Zodra de foto’s online 

http://cdn1.leijestroom.nl/uploads/Editor/privacyverklaring-dommelgroep-23-05-2018.pdf
http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_21_-_2018
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


staan krijgt u via de school een code om de foto’s van uw kind(eren) te bestellen. Dit 
gaat via een beveiligde website www.fotoschoolkind.nl. 
 

 
 

Er wordt gefotografeerd met een steigerhouten achtergrond. Kleding advies: of in het 

wit, in felle of juist zachte kleuren, dat maakt niet uit. U moet ze natuurlijk aan doen wat 
u zelf mooi vindt. Wel één TIP: gebruik deze dag geen zonnebrand, bodylotion of nivea, 
dit veroorzaakt glimplekken in het gezicht wat echt niet mooi staat.  
 

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. 
 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

 

NAW GEGEVENS CONTROLEREN EN/OF AANPASSEN IN MSI  
 

Voor de communicatie met u als ouder/verzorger is het belangrijk dat de data/info in ons 
ouderportaal MSI op orde is. I.t.t. enkele jaren geleden is dit echter geen taak meer die 
bij de school ligt maar een taak waar u als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor 
bent.  
 

Alleen gegevens die door u ‘openbaar’ gemaakt kunnen worden (en ook weer ‘verbor-
gen’) zijn zichtbaar voor andere ouders.  
Info over bijvoorbeeld de gezondheid van uw kind, blijft ten alle tijden verborgen voor 

iedereen behalve u, eventueel een andere gekoppelde gebruiker meestal uw partner, 
én de groepsleerkracht. 
Mede hierdoor is MSI een krachtig en bovenal veilig ouderportaal wat we gebruiken 
t.b.v. de communicatie tussen school en u en vice versa. 
 

Controleert u daarom a.u.b. regelmatig of de in MSI aanwezige gegevens van u en/of 
uw kind(-eren) nog actueel zijn? Wanneer we u in dan een bijzonder geval moeten be-
reiken, kunnen we u ook écht bereiken. 
 

Voor meer info over het werken met MSI verwijzen we u graag naar de handleiding op 

onze website, KLIK HIER! 
 

  

http://www.fotoschoolkind.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-persbericht-rijkswaterstaat.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/handl-msi-ouders-verzorgers-2017.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


VERVANGSTER JUF REINIE BEKEND  
 

Met ingang van komende maandag zal juf Reinie worden vervangen door juf Laura. In 
een aparte brief worden de ouders/verzorgers van deze groep hierover geïnformeerd. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

 

AVONDWANDELVIERDAAGSE 2018 INSCHRIJVEN!! 
 

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 

Afgelopen woensdag heeft u via MSI een bericht ontvangen omtrent de inschrijving 

e.d. Wanneer u dit gemist mocht hebben KLIK HIER!! 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 

SPANISH LESSONS AT DE SCHALM 
 

 

We are very excited to announce that señor 
Lander  and señor Andres our two Native Spanish vol-
unteers, at De Schalm are now giving Spanish lessons 
to children in group 5-8, who show an interest. The chil-
dren are very enthusiastic and proud that they are learn-
ing another important world language. Señor Lander 
and señor Andres will be helping us for a year, so we are 
sure that lots of children will be having a go at learning 
some Spanish.  
 

adiós por ahora 

 

ENGLISH UPDATE 
 

Op de website hebben we een update geplaatst namens juf Vicki en juf Monique m.b.t. 
de Engelse les in de diverse groepen. Wilt u weten wat er in de groep van uw zoon/doch-

ter allemaal aan Engels is behandeld en besproken klik dan HIER! 
 

Van een aantal activiteiten kunnen we u ook enkele foto’s tonen: 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/5b0405c2-0b88-4a2e-a181-1c5f6d47348e
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-21-english-update-may-2018.pdf


 

 

 

presentation  schooluniforms 
   

 

 

 

Chinese New Year  Animals Topic 

______________________________________________________________ 
 



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
26-05 Lieve  5A 
27-05 Madelène  1/2B 
27-05 Sophie  3 
27-05 Pleun  3 
30-05 Aafke  1/2C 
30-05 Timo  5 
31-05 Derk  3 
31-05 Sarah  4 
01-06 Eva 1/2A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
24-05 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
25-05 juf Lieke B. (mo.) 3  juf Anita  
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
28-05 juf Reinie  3  juf Laura  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
31-05 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Renée  3A  juf Anita  
 juf Martine  IB-OB  juf Marjo  
01-06 juf Monique  1-2B  juf Sophie  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

MOVE CLINICS 
 

 
 

KLIK op de afbeeldingen voor meer info 
 

HOCKEY OP MOP VOOR 6-JARIGE KINDEREN 
 

 

Zo na de meivakantie maken we ons stiekem al op voor de 
zomervakantie. Maar bij Hockey Club MOP zijn we ook alweer 
bezig met komend hockeyseizoen. Een feestseizoen omdat 
het 95-jarig bestaan van de club uitgebreid wordt gevierd. 
Startend met een grote feestdag op 1 september a.s. 
 

We hebben nog plaats voor een aantal kinderen die het leuk 
vinden om te starten met hockey.  
 

Wordt jullie zoon of dochter vóór 1 oktober 2018 zes jaar (of 
gaat jullie kind na de zomer naar groep 3 van de basisschool),  

 

dan is het mogelijk hem/haar in te laten stromen bij de eerstejaars F-jes van MOP in 
Vught. Lekker een uur trainen op zondagochtend, afsluiten met een wedstrijdje, ren-
nen, ranja en veel plezier maken met je team.  
 

Het enige wat je hoeft te doen is naar de site van MOP te gaan en je zoon/dochter 
aan te melden: www.hcmop.nl. Dit kan tot 25 juni 2018. Met vragen kan je mailen 
naar 1ejaarsf@hcmop.nl of spreek één van ons even aan.  
 

Voor de kinderen die nog niet zeker weten of ze willen gaan hockeyen, organiseren 
we op 3 juni een proeftraining. Mocht je jouw kind hiervoor op willen geven, laat het 
ons even weten op bovenstaand mailadres.  
 

Met sportieve groet, 
 

Marieke Jaspers, Janine Fritschy, Tialde Postma, Charlotte Hesselmans 
 

  

http://www.hcmop.nl/
mailto:1ejaarsf@hcmop.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-21-move-beweegt.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-21-move-sportzomer.pdf


PROGRAMMEREN 
OP CODECAMP 

FESTIVAL JEUGD AKTIEF 

  

  

KLIK op de afbeeldingen voor meer info 

 

SUMMER CAMP - TEEN CAMP 
 

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

 

  

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-codekamp.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-20-festival-jeugd-aktief.pdf
http://www.summercamp.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-summer-camp-teen-camp.pdf


V.O.S. SPEELT SISKE DE RAT 
 

 

 

 

Dit jaar speelt de V.O.S.: 
 

CISKE de RAT de musical 
 

De V.O.S. (Vereniging Oisterwijkse Spelers) is een enthousiast 
amateur theatergezelschap wat jaarlijks in Het Openlucht theater 

in Oisterwijk, gedurende een aantal zomeravonden eind juni - begin juli, in het weekend, 
een fraaie voorstelling voor een breed publiek ten tonele brengt. Dit jaar gebeurt dat al 
weer voor het 53ste jaar. Graag brengen we u nog even in herinnering de voorstelling 
van afgelopen jaar, “SHREK” en “THE WEST SIDE STORY” het jaar daarvoor en niet 
te vergeten de weergaloze jubileum voorstelling in 2015 toen de V.O.S. haar 50 jarig 
jubileum vierde.  
 

Dit jaar gaan ze de bijzondere musical voorstelling ‘Ciske de Rat’ brengen! Het wordt 
opnieuw een voorstelling waar u na afloop met veel plezier aan terug zult denken. 
  

Uiteraard is ook deze V.O.S. productie geschikt voor kinderen!! 
 

Ciske de Rat - de Musical, gebaseerd op de trilogie van Piet Bakker, behoort tot het 
Nederlandse cultuurgoed. De musical vertelt het beroemde verhaal, maar laat ook zien 
hoe het Ciske vergaat als volwassen man. De belevenissen van Cis de Man, zijn door 
de musical heen geweven en geeft een nieuwe dimensie aan dit oer-Hollandse verhaal. 
In de musical zorgt de kleine Ciske opnieuw voor momenten van ontroering, humor en 
brutale streken en laat de musical zien hoe de volwassen Ciske met zijn verleden pro-
beert te leven. De musical brengt je een avond vol herinneringen aan het jochie met een 
hartje van goud en blijft ontroerend en tijdloos. Naast de hit "Ik voel me zo verdomd 
alleen" heeft Henny Vrienten 26 nieuwe nummers voor de musical geschreven.  
 

Voor meer info kunt het best even kijken op ‘www.vos-oisterwijk.nl’ of volg De V.O.S. op 
Facebook 
 

V.O.S. SPEELDATA 2018: 
 

  datum: aanvang: 

 

Vrijdag 15 juni 20:30 u. 

Zaterdag 16 juni 20:30 u. 

Zondag 17 juni 14:30 u. 

Vrijdag 22 juni 20:30 u. 

Zaterdag 23 juni 20:30 u. 

Zondag 24 juni 14:30 u. 

Vrijdag 29 juni 20:30 u. 

Zaterdag 30 juni o.v.b. 19:30 u. 
 

Voor het verhaal van ‘Ciske de Rat’ KLIK HIER! 

https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/
http://www.vos-oisterwijk.nl/
http://www.vos-oisterwijk.nl
http://www.vos-oisterwijk.nl/

