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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 07 juni 13.00: oefenen vormelingen in H. Hart kerk 

Vrijdag 08 juni ROOSTERVRIJ gr 1/4 

 verjaardag lkr. gr. 7 en 8 in De Efteling 

Zaterdag 09 juni  

Zondag 10 juni 11.00: H. Vormselviering ll’n groepen 8 (H. Hart kerk) 
13.00: herdenkinsbijeenkomst ‘kindertransporten Vught’ gr 
7-7A (NM Kamp Vught) 

Maandag 11 juni JUFFEN EN MEESTERDAG gr. 5 & 5A 

15.45: oudergesprekken OUDSTE kleuters (planning via MSI) 

18.30: oudergesprekken OUDSTE kleuters (planning via MSI) 

Dinsdag 12 juni 15.45: oudergesprekken OUDSTE kleuters (planning via MSI) 

18.30: oudergesprekken OUDSTE kleuters (planning via MSI) 

18.00: A4d dag 1 

Woensdag 13 juni 08.45: Kanjerles gr 4A 
09.30: les over en door ‘De Tandarts’ in gr 7 & 7A 
15.45-16.30: overleg onderzoeksteam ‘REKENEN’ 
12.00: Kanjerles gr 1-2D 
18.00: A4d dag 2 

Donderdag 14 juni 16.00-17.30: OB & BB overleg 
18.00: A4d dag 3  
OPENINGSDUEL WK 2018 te RUSLAND  

Vrijdag 15 juni JUFFEN EN MEESTERDAG gr. 3 & 4  

18.00: A4d dag 4 défilé avond.) 
 

 
 

FOTOBOEK VIA KLASBORD 
 

Klasbord heeft de mogelijkheid om de foto’s die gemaakt zijn in de groep van uw 
zoon/dochter te bundelen in een mooi fotoboekje. Voor 12.50 euro kunt u zelf kiezen 
welke foto's u in het boekje opneemt. Voor kinderen leuk om over te praten met 
(groot)ouders en derden of zelf van te genieten en te bewaren.  

Voor meer info KLIK HIER! 
 

RESULTATEN CITO EINDTOETS BEKEND 
 

Een paar weken geleden hebben we u laten weten dat de kinderen van de groepen 8 
de uitslag van de CITO eindtoets mee naar huis hebben gekregen. De schoolscore was 
toen echter nog niet bekend. Inmiddels hebben we ook die gegevens ontvangen. Had-
den onze kinderen afgelopen schooljaar een CITO eindscore gehaald van 539,6, dit jaar 
was de score 538,6. Opnieuw een prima score. Wanneer we deze score afzetten tegen 

https://klasbord.nl/klasboek/
http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-23-2018.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


het landelijk gemiddelde, 534,9, dan scoren we hier opnieuw ruim boven. Een compli-
ment aan een ieder voor dit resultaat. 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 

 

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 

Tot en met 31 mei heeft u via MSI de mogelijkheid gehad uw kinderen in te schrijven 
voor dit evenement. Via school inschrijven is vanaf 1 juni helaas ONMOGELIJK!! 
Wanneer u uw kind(-eren) nog in wilt schrijven voor dit gezellige loopevenement dan 

kunt u dit nog proberen via de website van A4d Vught; KLIK HIER! 

______________________________________________________________ 
 

  

http://www.a4daagsevught.nl/


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Samuel  groep 1/2C 
 

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

INDIANENDAG VOOR OUDSTE KLEUTERS EN OUDERS 
Via een MSI bericht aan de ouders/verzorgers met een kind in groep 2  hebben we u al 
laten weten dat we op woensdag 27 juni de indianendag voor de oudste kleuters ge-
pland hebben. We hebben in de mail gevraagd naar niet alleen enthousiaste indianen-
moeders, maar zeker ook naar stoere indianenvaders. We hopen dat het is gelukt om 

voor deze dag vrij van uw werk te nemen, zodat u samen met uw zoon of dochter af-
scheid kunt nemen van de kleuterperiode. 
 

Woensdag 13 juni willen we met ouders de uitnodigingen en indianenspeldjes 
maken voor de kinderen. Bent u bereid ons hierbij een uurtje te helpen?  
We gaan deze speldjes dan maken van 9.00 tot 10.00 uur!  
Aarzel daarom niet en meldt u even aan bij de juf van uw zoon of dochter. 
Dank u wel! 

 

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


DE GRATIS VAKANTIEBIEP APP! 
 

Zomerlezen met de VakantieBieb! Tijdens de vakantie 
kunnen kinderen gemakkelijk 1 of 2 AVI niveaus zakken. 
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun 
leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is 
daarom belangrijk en dat kan heel goed met de Vakan-
tieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een 
ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor 
ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook 
voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat 
u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te 
zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedown-

load kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar 
komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 
1 juli t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of 
Google Play Store. Kijk voor meer informatie op 

www.vakantiebieb.nl 
Het instructiefilmpje met stap-voor-stap-uitleg 

helpt ze hierbij. 

 
KLIK op de afbeelding 

om te openen 

______________________________________________________________ 
 

  

http://www.vakantiebieb.nl/
https://mailing.edg.nl/link.php?M=3175958&N=679&L=2849&F=H
https://mailing.edg.nl/link.php?M=3175958&N=679&L=2849&F=H
https://mailing.edg.nl/link.php?M=3175958&N=679&L=2849&F=H


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
08-06 Lotte  7A 
09-06 Aimée  4 
09-06 Paul  4 
10-06 Anne  7A 
11-06 Victor  1/2A 
11-06 Siem  3A 
13-06 Quirine  1/2D 
13-06 Laurens  3 
14-06 Julie  4A 
15-06 Tijl  1/2C 
15-06 Pien  4A 
15-06 Vivienne  5 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
07-06 juf Nicole  1-2C  juf Dymph  
 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
 juf Renée  8A  juf Britt  
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
11-06 juf Laura  3  juf Anita  
 juf Dominique  4A  juf Milou  
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
12-06 juf Hilde  4  vervangerspool regelt dit 
13-06 juf Monique    juf Saskia  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

MOVE CLINICS 
 

Voor een compleet en actueel overzicht van activiteiten e.d. welke de komende zomer-
weken/-maanden georganiseerd worden, kunt u een kijkje nemen in het speciale 

‘MOVE-Vught nieuwsbulletin’. U vindt dit HIER! 
 

THEATERFESTIVAL BOULEVARD: 
 

theater, dans, muziek(theater) en meer voor kinderen 
 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet… 
 

Van 2 t/m 12 augustus vindt Theaterfestival Boulevard plaats. Elf dagen lang vult ’s-
Hertogenbosch zich met theater, dans, muziek(theater) en meer. Ook dit jaar brengt 
Boulevard voorstellingen voor kinderen en jongeren (maar ook papa’s en mama’s, 
oma’s en opa’s zijn welkom!) met een levendige fantasie en een open blik. Deze familie- 
en kindervoorstellingen laten je verder kijken dan je neus lang is, en zetten je zintuigen 
aan het werk! 
 

Maak van je grote vakantie een giga-feest met de leukste voorstellingen én activiteiten! 
 

Kijk voor het complete programma op de website of open de link naar het digitale 
boekje. 
 

Komt het zien! 
 

ZEILKAMP 
 

Hallo zeilers!  
Ben je tussen de 8-12 jaar en in het bezit van je CWO 1 zeildiploma?  
Vind je het leuk om samen met je zeilvrienden te zeilen, waterspellen te doen, bij het 
kampvuur te zitten en vervolgens te overnachten in je eigen tent aan de Zuiderplas? Klik 

dan ‘HIER’ voor meer info! 
 

  

https://mailchi.mp/36452d939494/aanmelden-nieuwsbrief-move-vught-3289009?e=7ab4c7c272
http://www.festivalboulevard.nl/
https://issuu.com/festivalboulevard/docs/kinderboekje_issuu
https://issuu.com/festivalboulevard/docs/kinderboekje_issuu
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-zeilkamp-2018.pdf


KINDERUNIVERSITEIT TILBURG 
 

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit een 
aantal colleges voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van 
de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de 
campus van Tilburg University laten nieuwsgierige 
en leergierige kinderen kennis maken met weten-
schap. De hoogleraren zijn inspirerende docenten 
die alles over het collegeonderwerp af weten. Jaar-
lijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die 
zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de 
kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen en na-
tuurlijk door de hoogleraren.  
 
Het laatste college van dit schooljaar staat gepland 
op woensdagmiddag 13 juni. Professor milieu- eco-
nomie Reyer Gerlagh neemt de kinderen dan mee 

 
naar zijn onderzoeksgebied over klimaat(veranderingen). Hij heeft veel artikelen ge-
schreven over klimaat en economie, duurzaamheid, natuurlijke hulpbronnen en mili-
eubeleid. De titel van het college is: ‘Lekker warm?’. Het belooft (weer) een heel leer-
zaam en leuk college te worden!  
Natuurlijk zijn ouders/begeleiders ook van harte welkom. 

 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-kinderuniversiteit-voorjaar-2018.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/

