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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
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.) 

Zaterdag 16 juni  

Zondag 18 juni VADERDAG 

Maandag 18 juni JUFFEN EN MEESTERDAG gr. 6 & 6A 

Dinsdag 19 juni 15.45-16.30: overleg onderzoeksteam ‘TAAL’ 
20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Woensdag 20 juni  

Donderdag 21 juni  

Vrijdag 22 juni 11.30: Kanjerles gr 4A 
14.45: Kanjerles gr 7A 

 

 
 

SCHALM HEEFT EIGEN MOESTUIN  
 

Wij zijn zeer verheugd dat onze school, dankzij de Oudervereniging, een heuse moes-

tuin en een kweekkas rijker is!!! Op dinsdag, woensdag en donderdag gaan de kleuters 
in groepjes tuinieren! 
 

De kinderen van de groepen 1 en 2 zullen het hele jaar rond zorg dragen voor alles wat 
er gekweekt gaat worden. In het voorjaar zullen er in de kas zaadjes worden gezaaid en 
jonge plantjes worden geplant. Ook het onkruid zal het hele jaar door stevig worden 
aangepakt! 
 

Een greep uit onze  groente-,  fruit- en kruidentuin; tomaat – rode biet – aubergine – sla 
– wortel –mais – bloemkool – aardappel – prei - komkommer –  doperwt – radijs - aardbei 
– munt – tijm – basilicum – bieslook – rozemarijn. 
 

Wanneer de plantjes groot genoeg zijn, zullen ze in de moestuin worden uitgezet tussen 
de appelboom, de kersenboom en de frambozenstruiken. 
Als het tijd is om te oogsten, wordt al dit heerlijks omgezet in puur natuurlijke gerechten!!! 
Mmmmmmmmmmmm……….. 
 

Namens alle kinderen van De Schalm en in het bijzonder de kinderen uit de groepen 1 
en 2; bijzonder bedankt ouders!!!! 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-24-2018.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
14-06 Julie  4A 
15-06 Tijl  1/2C 
15-06 Pien  4A 
15-06 Vivienne  5 
16-06 Alex  1/2D 
16-06 Hannah  7 
18-06 Pleun  6A 
22-06 Jesper  1/2D 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
15-06 dhr. G. de Ronde dir  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

COMMUNICEREN MET JE PUBER, HOE DOE JE DAT? 
 

Benieuwd naar inzichten en handvatten om efficiënter te communiceren met je kind? 
Kom dan naar een thema-avond! 

Weten waar en wanneer? KLIK HIER 
 

SUMMER CAMP - TEEN CAMP 
 

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

CREATIEVE KANJERS: SPORTZOMER MOVE VUGHT 
  

  

KLIK op linker afbeelding om te vergroten. KLIK op rechter afbeelding om te vergroten. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-communiceren-met-je-puber.pdf
http://www.summercamp.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-summer-camp-teen-camp.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-zomerkids-2018-affiche.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-sportzomer-voetbalfestijn.pdf
http://www.summercamp.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-16-summer-camp-teen-camp.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-zomerkids-2018-affiche.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-sportzomer-voetbalfestijn.pdf


  
AANBOD MUZIEKKAMP  

 
 

KLIK op linker afbeelding om te vergroten.  
 

KINDERFESTIVAL tijdens ZOMERFESTIVAL KLASSIEK 
 

 

 
Klik op afbeelding voor info 

KinderFestival een verrassend mu-
ziekspektakel voor kinderen uit de 
regio donderdag 05 juli en vrijdag 06 

juli om16.30 uur. 
Een bijzonder onderdeel van het jaar-

lijkse ZomerFestival Klassiek is 

het KinderFestival.  

Doel is kinderen te betrekken bij klassieke muziek. 
Behalve de vermaarde masterclasses door Geoffrey Madge aan muzikale toptalen-
ten en de zomeravondconcerten is er dit jaar extra aandacht besteed aan de kinder-
voorstelling: “De Tovenaarsschool”; speciaal voor de kinderen vanaf 4 jaar.  

Zij zullen ervan genieten ! 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-musicare-muziekkamp.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-zomerfestival-2018-uitnodiging.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-zomerfestival-2018-uitnodiging-kinderfestival.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-musicare-muziekkamp.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-24-zomerfestival-2018-uitnodiging-kinderfestival.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 20:00 u. 

Zaterdag 16 juni 20:00 u. 

Zondag 17 juni 14:30 u. 

Vrijdag 22 juni 20:00 u. 

Zaterdag 23 juni 20:00 u. 

Zondag 24 juni 14:30 u. 

Vrijdag 29 juni 20:00 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/

