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AGENDA: 
Donderdag 16 juni De SCHOOLFOTOGRAAF komt op school 

(alléén voor afwezigen op 26-5)  
16.00-17.30: BB & OB-overleg 

Vrijdag 17 juni Bezoek Rijksmuseum door groepen 8 (tijd volgt z.s.m.) 

Zaterdag 18 juni  

Zondag 19 juni Vaderdag 

Maandag 20 juni 19.45-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 21 juni  

Woensdag 22 juni  

Donderdag 23 juni JUFFEN EN MEESTERDAG gr. 5 & 6 

16.00-17.30: Teamvergadering 

Vrijdag 24 juni roostervrij gr. 1 t/m 2 
verjaardag lkr. gr. 7 en 8 in De Efteling 

 

 
 

SCHOOLPLEIN  
 

Gister is er een vervolg gemaakt met de herinrichting van ons schoolplein. Nadat eerst 
de fietsenstalling van de BB-groepen al was aangepakt en er op het plein, m.b.v. en-
kele ouders, nieuwe aanplant was gerealiseerd, is gister een begin gemaakt met het 
plaatsen van nieuwe toestellen. 
Zowel op het voorplein als op het plein van de groepen 3-4 zijn voetbaldoeltjes ge-
plaatst. Op het plein aan de voorzijde is het speelveld tevens voorzien van ‘houtwerk’ 
wat niet alleen dienst doet als afscheiding maar ook gebruikt kan worden om lekker op 
te gaan zitten. Afgaand op de eerste signalen van de kinderen vinden ze het ‘vet cool’ 
en het wordt dan ook al goed gebruikt. 
Over enkele weken gaan we verder. We houden u op de hoogte. 
 

 

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_24_-_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-24-2016.pdf


OVERGANG OUDSTE KLEUTERS NAAR GROEP 3 
 

In verband met de nieuw te vormen groepen 3 voor komend schooljaar, hebben alle 
oudste kleuters vandaag een brief mee naar huis gekregen.  

We willen de ingevulde formulieren graag uiterlijk a.s. woensdag 22 juni op school van 
u ontvangen. 
 

Dank voor uw hulp 

______________________________________________________________ 
 

 
 

JUFFEN EN MEESTER DAG GROEPEN 5-6 & 7-8  
 

Komende week vieren zowel de leerkrachten uit de groepen 5-6 als die uit de groepen 
7-8 hun verjaardag samen met de kinderen. De groepen 5-6 vieren de verjaardag in 
‘Familiepark Dippiedoe’. De groepen 7-8 vieren de verjaardag in attractiepark ‘De Efte-
ling’. 
Om dit mogelijk te maken worden de kosten voor beide ‘schoolreisjes’ mogelijk ge-
maakt vanuit de Ouderbijdrage. Omdat we nog van een aantal gezinnen deze ouder-
bijdrage moeten missen, hierbij het verzoek aan deze ouders/verzorgers om deze 
a.u.b. aan ons over te maken (€ 45,= per kind). We kunnen dan de overige voor dit 
schooljaar nog geplande activiteiten voor uw kind(-eren), ook financieren en door laten 
gaan. 
Dank u wel. 
 

Indien u vragen heeft omtrent de ouderbijdrage, kunt u contact opnemen met onderge-
tekende, Paul-Jeroen (06 - 225 617 75), penningmeester van de Oudervereniging. 
Ter info nog even onderstaande gegevens: 
 

IBAN nr. NL 16 INGB 000 296 36 64   
tnv Oudervereniging Katholieke Basisschool Vught 

o.v.v. de vóór- én achternaam van uw oudste kind. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 20 juni om 19.45 u., vergadert de MR. Indien u iets te melden of vra-
gen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste half uur van dit overleg is ‘open-
baar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers van onze school om hierbij 
aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 



MUSICAL GROEPEN 8 IN HET FORUM VAN HET MAURICK COLLEGE! 
  

 

  

Beste ouders / verzorgers van groep 8, 
Zoals u al weet komt de eindmusical en het afscheid van de 
groepen 8 er weer aan. Net als afgelopen jaar is er dit jaar van 
iedere klas een aparte avondvoorstelling. 

  
  
Maandag 18 juli:  

-       De ochtend hebben de groepen 8 vrij. 
-       ‘s Middags zal groep 8 de musical opvoeren voor de school . 
-       ’s Middags zal groep 8a de liedjes en dansjes tonen aan de kleuters. 
-       ’s Avonds voert groep 8,  van 18.45u - 20.00u, de musical op voor ouders 

en belangstellenden in het ‘forum’ van Het Maurick College te Vught. 
                 
Tijdens de avondvoorstelling mag ieder kind max. 6 personen meenemen 
                 

Dinsdag 19 juli:  
-       De ochtend hebben de groepen 8 vrij. 
-       ‘s Middags zal groep 8a de musical opvoeren voor de school  
-       ’s Middags zal groep 8 de liedjes en dansjes tonen aan de kleuters. 
-       ’s Avonds voert groep 8a,  van 18.45u - 20.00u, de musical op voor ouders 

en belangstellenden in het ‘forum’ van Het Maurick College te Vught. 
-       's Avonds is het eindfeest op De Schalm, voor kinderen én ouders, van 20.30u 

tot 23.00u 
  
Woensdag 20 juli:  

-       De groepen 8 moeten om 10.45 u. op school zijn. 
-       Om 12.00u worden de leerlingen uitgezwaaid op het schoolplein. Ouders en 

andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 
                 

Donderdag 21 en vrijdag 22 juli zijn de groepen 8 VRIJ!! 
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
16-06 Hannah  5 
17-06 Juule  7 
17-06 Linde  8A 
18-06 Pleun  4A 
21-06 Emily  8 
23-06 Florien  4A 
23-06 Marjolein  6 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
17-06 juf Hilde van Falier * 4  juf Lenneke  
21-06 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
23-06 juf Jolanda  1-2C  juf Hanny  
24-06 juf Hilde  4  juf Lenneke  
* zwangerschapsverlof    ^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 

______________________________________________________________ 



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

!!! HERINNERING !!! 
ENGELS VOOR BENGELS 

 
Voor meer info KLIK op de afbeelding 
 

CIRCUS FREIWALD IN VUGHT 
 

  
 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-evb-info-sc.pdf

