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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 08 juni 16.00-17.30: Teamvergadering 

Vrijdag 09 juni Spelletjesmiddag gr 1/2 

Zaterdag 10 juni  

Zondag 11 juni Herdenking kindertransporten NM Kamp Vught (met gr 7 & 7A) 

Maandag 12 juni 15.45-16.30: overleg werkgr ‘Begaafden’ 
20.00-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 13 juni 12.45-14.00 MadScience 
13.00-15.00 overleg werkgr ‘Rekenen’ 

Woensdag 14 juni  

Donderdag 15 juni 16.00-17.30: OB & BB-overleg 

Vrijdag 16 juni ROOSTERVRIJ gr 1/2 

verjaardag lkr. gr. 7 en 8 in De Efteling 
 

 
 

#POINACTIE  
 

Van diverse kanten komen er vragen over de vanuit de (onderwijs-)vakbonden in de 

landelijke media aangekondigde prikactie op di. 27 juni (bijv. uitzending van ‘Jinek’  
afgelopen dinsdagavond. Terugkijken? KLIK HIER! Bekijk vanaf min ± 33). 
Binnen Regio Den Bosch is afgesproken om hierin samen op te trekken. De exacte 
invulling hiervan is op dit moment nog onbekend.  
 

Hoewel nader bericht dus nog volgt, is in grote lijnen onderstaande, vanuit het boven-
schoolsmanagement, van toepassing voor alle scholen van de Stichting Leijestroom:  
- we onderschrijven de actie. 

- doen mee aan de prikactie = aanvang LEStijd De Schalm ± 09.30 u. 

- per school één leerkracht in de gelegenheid stellen om naar Den Haag te gaan op 27 
juni. 
- probeer één ouder per school te enthousiasmeren om ook mee te gaan 

Voor meer info over deze onderwijsactie(s) verwijs ik u graag naar DEZE BRIEF 

en/of de verschillende websites (LINK 1, LINK 2). Hier kunt u tevens de acties steu-

nen door de petitie te tekenen. 
Alvast dank hiervoor! 
 

FACEBOOK PAGINA TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK  
 

Door omstandigheden is onze FB-pagina sinds afgelopen week niet (meer) bij te wer-
ken. De pagina is nog wel online maar updates/berichten posten is om onduidelijke re-
denen (tijdelijk??) onmogelijk. Onduidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt en hoe lang 
dit mogelijk nog gaat duren. Er wordt hard aan gewerkt dit op te lossen.  
Excuses voor dit ongemak. 

https://www.npo.nl/jinek/06-06-2017/KN_1691478
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-brief-po-front-aan-ouders.pdf
https://www.poinactie.nl/ouders/
http://www.pofront.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-23-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_23_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


 

Gelukkig is onze website nog gewoon ‘in de lucht’ en ook onze Twitter account werkt 
nog naar behoren. U hoeft dus geen enkel nieuwsfeit van ons te missen. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
08-06 Florentine  1/2A 
08-06 Thijmen  1/2E 
08-06 Lotte  6A 
09-06 Aimée  3 
09-06 Paul  3 
10-06 Anne  6 
11-06 Siem  1/2D 
13-06 Laurens  1/2B 
13-06 Quirine  1/2D 
14-06 Julie  3A 
15-06 Tijl  1/2C 
15-06 Pien  3A 
15-06 Vivienne  4A 
16-06 Alex  1/2D 
16-06 Hannah  6 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
08-06 juf Monique  1-2B  meester Ben  
 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Marloes  8  juf Britt  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
09-06 juf Marlies (mo.) 1-2E  juf Monique (vanuit de VIP)  
 meester Jacques  muz.  n.v.t. 
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
12-06 juf Marlous  8A  juf Jolanda (vanuit de VIP) 
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
14-06 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
15-06 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
16-06 dhr. van Gils adj-dir  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BEN JIJ DATA SCIENTIST VAN DE TOEKOMST? 
 

Zelf sensoren bouwen, data verzamelen met vlogging en werken in programmeertalen 
als Processing, Arduino en Python. 
Data Science is nu. En in de toekomst nog meer. Tijdens de Data Science Summer-
school maken kids van 9 tot 14 jaar op een makkelijke manier kennis met het verkrijgen 
en werken van data en programmeren.  
 

Meer informatie: http://www.jads.nl/summerschool.html 
 

  

http://www.jads.nl/summerschool.html


SUMMER CAMP & TEEN CAMP: JEUGD - BRIDGE: 
  

 

 

 

PARTOU MAANDACTIVITEITEN: 
 

 Deze week is het thema op de bso ‘spelletjesweek’. We willen dan 
met de kinderen bekijken welke spelletjes we allemaal hebben. Zo 
maken de kinderen soms weer opnieuw kennis met spelletjes die 
al lang niet meer gebruikt zijn. 
Zo kwam het schaakbord weer een keer uit de kast, waarbij een 
oudere kind een jonger kind leerde hoe je moet schaken. 
  
Ook het spannende actieve spel skip-bo kwam weer uit de kast, 
waar je zo snel mogelijk je kaarten Ook 30 seconds, pingiun panic, 
rummikub, ganzenbord, roll-it, stratego junior, wie-is-het en nog 
veel meer uit de kast. op de juiste volgorde moet kwijtraken. 

 

 

 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-summer-camp-info.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-mini-bridge-vught.pdf


HOCKEY OP MOP VOOR 6-JARIGE KINDEREN 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 

Het schooljaar is bijna ten einde en we verheugen ons alle-
maal op de zomervakantie. Maar bij Hockey Club MOP zijn we 
ook alweer volop bezig met komend hockeyseizoen. Daarbij 
hebben we nog plaats voor een aantal kinderen die het leuk 
vinden om te starten met hockey.  
 

Wordt jullie zoon of dochter vóór 1 oktober 2017 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, rennen 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 1 juli 2017. Met vragen kan 
je mailen naar 1ejaarsf@hcmop.nl of spreek één van ons even aan.  
 

Met sportieve groet, 
Carmen Kemps, Carlien van Hemert, Janine Fritschy en Tialde Postma 

 

ZO. 11 JUNI HERDENKING KINDERTRANSPORTEN NM KAMP VUGHT 
 

 
 

CREATIEVE KANJERS: 
 

 
 

http://www.hcmop.nl/
mailto:1ejaarsf@hcmop.nl
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-uitn-nm-kamp-vught.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-flyer-creatieve-kanjers.pdf

