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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
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 

Zaterdag 17 juni  

Zondag 18 juni VADERDAG 

Maandag 19 juni  JUFFEN EN MEESTERDAG gr. 3 & 4 o.v.b.  
18.45–20.30: H. Vormsel bijeenkomst 
15.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 
18.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 

Dinsdag 20 juni 15.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 
18.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 

Woensdag 21 juni 12.45-14.00 MadScience 
15.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 

Donderdag 22 juni 15.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 
18.45: oudergesprekken (volgens planning) OUDSTE kleuters o.v.b. 

Vrijdag 23 juni Spelletjesmiddag gr 1/2 

 

 
 

AANPASSING SCHOOLTIJDEN SCHOOLJAAR 2017 - 2018  
 

Na de ouderraadpleging en instemming van de oudergeleding MR, kiezen we voor een 
tussenstap voor onze schooltijden vanaf het begin van het nieuwe schooljaar: 
 

Vanaf 28 augustus 2017 komt een aanpassing van de middagpauze naar 1 uur, waar-
door de school op ma/di/do/vr uit gaat om 15.15u. De woensdag om 12.30u. 
 

Dit is slechts een tussenstap.  Er ligt de intentie vanuit de directie en het team om naar 
een ander model van schooltijden te gaan in het komende schooljaar. Er komt dus op-
nieuw een ouderraadpleging op het onderwerp. De MR heeft de directie geadviseerd 
dat spoedig op te pakken. Deze tussenstap wordt gezet, omdat het uiteindelijke model 
van schooltijden nog niet helder is en dat de school op korte termijn rust wil creëren. Het 
nieuwe model dient meer rekening te houden met de terugkoppeling die we nu van ou-
ders hebben mogen ontvangen en de vraagstelling naar de ouders zal explicieter moe-
ten plaatsvinden om een duidelijker beeld te kunnen vormen.  
De wijziging naar 1 uur middagpauze heeft geen effect op de kosten TSO. De aan de 
school gelieerde opvangorganisaties worden door ons op de hoogte gebracht van de 
wijziging eindtijd naar 15.15 uur. 
 

Met vriendelijke groet, 
G. de Ronde 
directeur 
 

https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


#POINACTIE …… REMINDER!! 
 

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! 

______________________________________________________________ 
 

 
 

OP BEZOEK BIJ DE (KINDER-)BOERDERIJ  
 

Afgelopen vrijdag is groep 12 D op uitstapje geweest naar het verre Loosbroek. Daar 
hebben ze de koeienboerderij van boer Mark bezocht. Ze hebben geleerd dat koeien 
gemolken worden door een robot en hoe het verdere proces verloopt van melk dat uit 
de koe komt tot melk in een pak in de supermarkt. Koeien liggen lekker zacht op een 
waterbed en herkauwen hun eten de hele dag. Bah bah!!! 
Daarna zijn ze doorgereden naar de lokale kinderboerderij. Daar hebben ze een echte 
slang mogen aaien. Zelfs de ouders wilden wel eens weten hoe zo een slang aan-
voelt.  Daarna hebben ze de geiten gevoerd en geknuffeld met de konijnen. Alle vragen 
die ze vooraf gemaakt hadden zijn beantwoord. 
 

Toen was het tijd voor een gezellige picknick die de ouders helemaal verzorgd hadden 
in het park van Loosbroek. De kinderen konden lekker even spelen en genieten van het 
mooie weer. Helaas was het toen al weer tijd om terug naar school te keren. Ze hebben 
er enorm van genoten. Dit uitstapje was niet mogelijk geweest zonder de ouders die de 
kinderen hebben vervoerd en begeleid. Dank daarvoor.  
 

   
 

  

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/


EIEREN EN KUIKENS OP DE SCHALM 
 

Op dinsdag kwam er een broedmachine op school. De eieren lagen lekker warm en het 
wachten was op dag 21. De dag dat er echte kuikentjes uit de eitjes zouden komen. 
Eindelijk was het donderdag dan zover. In de klas konden we zien dat er kuikentjes uit 
de eitjes kwamen. Heel de onderbouw is komen kijken en op kraamvisite geweest. Dat 
was natuurlijk super!!! De maandag daarna mocht er dan eindelijk geknuffeld worden. 
Super fijn om een donzig kuiken even te mogen aaien en vast te houden. Jeetje wat 
poepen ze veel zeg. Iedere dag zagen we ze groeien. Het was erg leuk om mee te 
maken. Inmiddels zijn de kuikens terug naar de kinderboerderij.  
 

   
 

JUFFEN- & MEESTER DAG GROEPEN 5-6 
 

IN tegenstelling tot wat er op de (papieren-)jaarkalender staat, wordt de juffen- en mees-
terdag van de groepen 5 & 6 gehouden op maandag 10 juli a.s. Zie voor meer info de 

berichtgeving vanuit de groep van uw kind op MSI. 
 

KOMENDE WEEK = VERKEERSWEEK 
 

 
In de komende week van maandag 19 t/m 23 juni houden wij op onze school een 

verkeersweek. 
We beginnen maandagochtend met ‘Op voeten en Fietsen’. We gaan dan de hele 
week tellen hoeveel kinderen en te voet  op de fiets of met de auto naar school ko-
men.  
In iedere groep wordt op eigen niveau en manier invulling 
gegeven aan de verkeersweek. 
 

Er staan o.a. een verkeerswandeling, oefenen bij het over-
stekenen, en dode hoek (bovenbouw)op het pro-
gramma voor de komende week. 
 

Met vriendelijke groet, 
De verkeerscommissie  

 

  



MAANDAG 19 JUNI WATERSPELLETJES GROEPEN 5 
 

Zoals velen van jullie vast al gezien hebben, zal het komende maandag 31 graden wor-
den. We hebben daarom besloten om de gymles van morgen (vrijdag) te verzetten 
naar maandag. 
In de plaats van de gymles zullen we deze (mid-)dag met de groepen 5 waterspelletjes 
gaan doen. 
 

De kinderen mogen zelf ook waterspelletjes/materialen meenemen.  Denk hierbij aan 
waterballonnen,  waterspelletjes etc. 
 

belangrijk: 

* insmeren / zonnebrandcrème meenemen. 
* handdoek 
* droge kleding 
* evt. slippers. 
 

met vriendelijke groet,  
juf Marlous, juf Dominque, meester Sancho en juf Lieke 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
15-06 Tijl  1/2C  17-06 Juule  8 
15-06 Pien  3A  18-06 Pleun  5 
15-06 Vivienne  4A  23-06 Florien  5 
16-06 Alex  1/2D  23-06 Marjolein  7 
16-06 Hannah  6     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
15-06 Juf Anneke  1-2A  juf Lenneke & juf Joyce 
 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 
16-06 dhr. van Gils adj-dir  n.v.t. 
19-06 meester Luuk 7  Meester Ben 
 juf Marlous  8A  meester Luuk 
 dhr. van Gils adj-dir  n.v.t. 
23-06 juf Yvonne  1-2D  juf Nicole 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

MOVE VUGHT SPORTZOMER 
 

   

  
KLIK op de afbeelding om de flyer te openen 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf


FOODFESTIVAL ‘DE ES’: 
 

  
Kom naar Food Festival de Es op zondag 18 juni 
 

Food Festival de Es is een gezellig festival waar goed eten centraal staat; genieten 
van een hapje en drankje op de plek waar het groeit. En dit onder het genot van live 
muziek van jong talent. Samen met het impresariaat van de Hoge School der Kunsten 
van Fontys is een heel aantrekkelijk muziekprogramma samengesteld dat goed aan-

sluit bij het karakter van het foodfestival. Meer weten? KLIK HIER! 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-food-festival-2017-de-es.pdf


SUMMER CAMP & TEEN CAMP: MUSICAL ‘JUNGLE BOOK’: 
  

 
 

 

KLIK op de afbeeldingen om te lezen  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-summer-camp-info.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-musical-jungle-book.pdf


V.O.S. SPEELT SHREK DE MUSICAL 
 

 

Dit jaar speelt de V.O.S.: 
 

Shrek 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 52ste jaar. Graag brengen we u nog even in herinnering de voorstelling 
van afgelopen jaar, “The West Side Story”, en niet te vergeten de weergaloze 
voorstelling in het jubileumjaar 2015 toen de V.O.S. haar 50 jarig bestaan vierde.  
 

Dit jaar gaan ze weer het beste in zichzelf naar boven halen in de musical uitvoering 
‘SHREK’! Het wordt opnieuw een voorstelling waar u na afloop met veel plezier aan 
terug zult denken.  
 

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 2017: 
 

 datum: aanvang: 

 

Vrijdag 23 juni 20:30 u. 

Zaterdag 24 juni 20:30 u. 

Zondag 25 juni 14:30 u. 

Vrijdag 30 juni 20:30 u. 

Zaterdag 01 juli 20:30 u. 

Zondag 02 juli 14:30 u. 

Vrijdag 07 juli 20:30 u. 

Zaterdag 08 juli 14:30 u. 

 

Voor het verhaal van ‘SHREK’ KLIK HIER! 

 
 

 

KLIK op de afbeelding voor de kleurplaat én de wedstrijd!! 

https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-47-shrek-the-musical.pdf
http://www.vos-oisterwijk.nl
http://www.vos-oisterwijk.nl/uitvoeringen/shrek-the-musical-2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-kleurplaat-shrek.pdf

