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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 21 juni  

Vrijdag 22 juni 11.30: Kanjerles gr 4A 
14.45: Kanjerles gr 5A  
14.45: Kanjerles gr 7A 

Maandag 25 juni 19.00-20.30: foto’s kijken H. Vormsel viering (zaaltje H. Hart pa-

rochie) 

19.45–22.00: MR vergadering 
20.00–22.30: RvT overleg stg. Leijestroom 

Dinsdag 26 juni 15.45-17.15: Teamvergadering  

Woensdag 27 juni INDIANENDAG oudste kleuters (gr. 1 VRIJ!) 

12.00 u. ‘Ouderbedank moment’ (op het plein!) 

Donderdag 28 juni maandoverzicht 11 komt uit 
08.45: Kanjerles gr 4 
19.00: poetsavond gr1-2C; 1-2D en gr 4A 

Vrijdag 29 juni ROOSTERVRIJ gr 1/4 

 08.45: presentatie thema ‘ontdekkingsreizen’ gr 6A 

 

 
 

UITNODIGING  
 

Het schooljaar is bijna afgelopen en wij 
kijken terug op een mooie periode. 
 

Om u te bedanken voor onze samenwer-
king en uw hulp willen we u uitnodigen 
voor een verrassend optreden van onze 
leerlingen.   
 

Dit vindt plaats op woensdag 27 juni om 12.15 uur. Wij verwachten u op het school-
plein.  
Komt u ook?  
U bent van harte welkom! 

 

SCHOOLVAKANTIES EN RV-DAGEN 2018-2019 NU OP DE WEBSITE 
 

De schoolvakanties, studie- & RV-dagen voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 
zijn bekend! U vindt ze op onze website onder het kopje Ouderinfo  Vakantieroos-
ter! 
 

  

https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2018-2019.pdf
https://www.deschalmvught.nl/ouders/vakantierooster
https://www.deschalmvught.nl/ouders/vakantierooster
https://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_25_-_2018
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


FORMATIE SCHOOLJAAR 2018 - 2019 
 

Directie en team zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor het komend 
schooljaar. Eén van de belangrijkste bezigheden is de groepsin- en verdeling. Zoals 
steeds is het ook dit jaar weer een enorme ‘uitdaging’ alles naar wens ingedeeld te 
krijgen. Graag hadden we u deze week al over e.e.a. willen informeren maar dat is he-
laas nog niet mogelijk. We streven er naar u donderdag 28 juni a.s. meer duidelijkheid 
te geven.  
 

De kinderen in de huidige groepen 4 en 6 krijgen, in verband met de gewijzigde samen-
stelling van deze groepen, vandaag een lijst met namen mee van de kinderen bij wie ze 
komend jaar in resp. groep 5 of 5A komen of in groep 7 of 7A. 
 

SCHOOLFOTO’S MEE NAAR HUIS  
 

Deze week hebben de kinderen de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. Het bestellen 
gaat helemaal buiten school om.  
 

Op de ticket staat stap voor stap uitgelegd hoe u de foto’s kunt bestellen. 
Iedere ticket heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

  

https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/schoolfoto-s-2018-1.pdf


 
 

HET BOSSCHE KINDERPARLEMENT 
 

Ieder groepje kreeg een kleur (wij hadden roze) 
Er waren veel workshops en ieder groepje mocht 2 workshops doen wij hadden als 
eerste de voedselbank daar leerden wij dat er voor arme mensen of mensen die al 3 
jaar geen werk hebben daar eten konden halen boeren gaven vaak aardappelen weg 
en soms hadden supermarkten wat over 
En we gingen ook naar een andere workshop daar leerden wij over energie (H2O) dat 
er waterstroomauto’s bestaan dat energie werd opgewekt door zonnepanelen en wind-
molens 
Aan het eind kregen we nog een concert van vuilnismannen het heette daarom ook “De 
vuilnismannen trommelen op rommel” en toen gingen ze op rommel trommelen en 

wij kregen ook een trommel (emmer) met 2 stokken en toen moesten we een ritme na-
trommelen 
Het was heel leuk en leerzaam! 
 

Door: Julia en Tommy 
 

MOESTUIN IN BEDRIJF 
 

Vorige week maakten we op deze plek melding van het feit dat De Schalm een eigen 
moestuin heeft. Graag willen we u ook nog een paar sfeer beelden laten zien. Op de 
foto’s zijn de kinderen uit diverse groepen bezig met het verzorgen van de tuin. Inmid-
dels zijn de gewassen al flink gegroeid kunnen we u zeggen. Het belooft erg lekker te 
worden. 
 

    

    
 

Heeft u het nog niet gezien? 
Kom dan gerust een keertje kijken. ‘KOM IN DE KAS!’ 



 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Er zijn weer veel jassen, tassen, trommels, bekers en allerlei andere zaken op school 
achter gebleven. Komt U nog even kijken of er iets van uw kind bij zit? Onze conciërge 
kan u zeggen waar u alle gevonden voorwerpen kunt vinden.  
In de zomervakantie worden de overgebleven spullen weggebracht naar een goed doel. 
 

BETALING WOLDHUIS GROEPEN 7 
 

Vandaag hebben alle kinderen een brief mee naar huis gekregen m.b.t. de betaling voor 
de werkweek naar Het Woldhuis komend schooljaar in groep 8. De overgrote meerder-
heid heeft aan de betalingsverplichtingen voldaan. Slechts van een enkele leerling staat 
nog een (klein) bedrag ‘open’. Deze ouders/verzorgers hebben een betalingsherinnering 
mee naar huis gekregen. We hopen dat ook deze laatste betalingen uiterlijk eind vol-
gende week zijn voldaan. 
Dank een ieder die inmiddels de bijdrage voor deze werkweek heeft voldaan. 
 

THANK YOU  
 

 
 

INDIANENDAG GROEPEN 1/2 OP WOENSDAG 27 JUNI 
 

De kleutergroepen zijn inmiddels helemaal in de ban van de indianen. Alle oudste kleu-
ters hebben gisteren een uitnodiging van Eda Roodwang ontvangen en vandaag krijgen 
alle ouders die zich hebben aangemeld een brief mee naar huis. In deze brief staat of u 
bent ingedeeld om een groepje of een spel te begeleiden. Wanneer u zich met tweeën 
heeft ingeschreven ontvangt u twee brieven. Bepaalt u dan zelf wie als groepsouder en 
wie als postouder meegaat? De kinderen die indianenkleren mee naar school hebben 
gebracht krijgen ze uiterlijk dinsdag mee naar huis. Zorgt u voor uzelf ook voor een 
fraaie indianenuitrusting? 



De kinderen hoeven op deze dag geen fruit of drinken mee te brengen; daar wordt door 
de leerkrachten voor gezorgd. Wanneer het warm weer is, is het wellicht verstandig uw 
kind met anti-muggen-spray te behandelen. Vergeet niet om achteraf uw kind en uzelf 
op teken te controleren! 
De jongste kleuters zijn deze dag vrij. We hopen dat u er begrip voor heeft dat jongere 

broertjes en zusjes deze dag niet mee kunnen; zij krijgen hun Indianendag later nog wel, 
wanneer zij oudste kleuter zijn! 
Mocht u het nog niet gedaan hebben, zoek dan uw indianenkleding vast op, oefen en-
kele indianenkreten en –dansen (uw kinderen kennen er genoeg) en verheug u alvast 
op een geweldige indianendag voor u, maar vooral voor uw kind!  
We zien u graag woensdag! 
 

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 avondvoor-
stelling. 

 

  
  

GROEP 8 GROEP 8A 
Vrijdag 29 juni: MIDDAG OPVOEREN 
MUSICAL  
08.45 u.: aanwezig op school  
12.00 u.: iedereen blijft over  
12.30 u.: kinderen worden geschminkt 

en kleden zich om 
13.45 u.: opvoering musical voor de 

groepen bij het Maurick College 
15.15 u.: naar huis 

 
Maandag 2 juli: AVOND OPVOEREN 
MUSICAL 
Ochtend vrij! 
13.00 u.: op school 
15.15 u.: naar huis/op school wanneer 

op school gegeten wordt 
- - - - - - - - - - - - - - - 
17.00 u.: frietjes eten op school 
17.30 u.: kinderen worden geschminkt 

en kleden zich om   
18.30 u.: aanvang musical voor ouders 

en genodigden 
18.45 u.: start uitvoering musical 
20.30 u.: einde musical  
 
Dinsdag 3 juli: EINDFEEST 
Ochtend vrij! 
13.00 u.: Spullen van de musical uitzoe-

ken op school 
15.15 u.: naar huis 

Vrijdag 29 juni: AVOND OPVOEREN 
MUSICAL  
08.45 u.: aanwezig op school  
12.00 u.: naar huis/overblijven (net als 

anders) 
13.00 u.: aanwezig op school  
15.15 u.: naar huis/op school wanneer 

op school gegeten wordt 
- - - - - - - - - - - - - - - 
17.00 u.: frietjes eten op school 
17.30 u.: op school aanwezig zijn voor 

schmink en omkleden   
18.30 u.: aanvang musical voor ouders 

en genodigden 
18.45 u.: start uitvoering musical 
20.30 u.: einde musical  

 
Maandag 2 juli: MIDDAG OPVOEREN 
MUSICAL 

Ochtend vrij! 
12.30 u.: aanwezig op school voor 

schmink en omkleden 
13.45 u.: opvoering musical voor de 

groepen bij het Maurick College 
15.15 u.: naar huis 

 
Dinsdag 3 juli: EINDFEEST 

Ochtend vrij! 
13.00 u.: Spullen van musical uitzoeken 

op school 
15.15 u.: naar huis 



’s Avonds is het eindfeest op De Schalm, ALLÉÉN voor de kinderen van de groe-
pen 8 én hun ouders/verzorgers, van 20.30 u. tot 23.00 u. 

Er is helaas géén plek voor broertjes en/of zusjes!! 
 

Woensdag 04 juli:  
-       De groepen 8 moeten om 10.45 u. op school zijn. 
-  11.15 u.: afscheid van klas voor ouders en kinderen   
-       Om 12.00u worden de leerlingen uitgezwaaid op het schoolplein. Ouders en 

andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 
                 
Donderdag 05 en vrijdag 06 juli zijn de groepen 8 VRIJ!! 

 
 

OVERZICHT BETALINGEN WOLDHUIS 2017 
 

Alle ouders/verzorgers in groep 7 krijgen vandaag of morgen een overzicht m.b.t. de 
ontvangen betaling voor de werkweek van hun kind komend schooljaar naar Het Wold-
huis. 
Indien de betaling helemaal is afgerond bedanken wij u voor de snelle afhandeling.  
Heeft u nog niet het volledige bedrag voldaan t.b.v. deze werkweek, dan heeft u een 
schrijven ontvangen met daarin het verzoek het resterende bedrag over te maken op 
vernoemde rekening. 
 

Zodra we het geld van u hebben ontvangen, krijgt u van ons hiervan een bevestiging. 
 

De leerkrachten groep 8 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
22-06 Jesper  1/2D 27-06 Roosmarijn  3 
23-06 Florien  6A 27-06 Diede  3 
23-06 Marjolein  8 28-06 Adam  4 
24-06 August  1/2D 28-06 Marit  6 
26-06 Tijs  1/2A 29-06 Thijmen  5A 
27-06 Cato  1/2A    
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
15-06 juf Hilde  4  juf Janneke  
 dhr. de Ronde dir  n.v.t. 
25-06 juf Elizabeth  IB-BB  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

CAMPING FUN BIJ MOVE VUGHT 
 

  
 KLIK op de afbeelding om te lezen 

https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-sportzomer-camping-fun-1.pdf
https://ssnb.nl/vught/mc-events/move-sportzomer-camping-fun/
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-sportzomer-camping-fun-1.pdf


FOOD IS FICTIE 
 

 

Food is Fictie 
Een tentoonstelling over de vormge-
ving en verhalen van ons voedsel. 

 

Food is Fictie laat het belang zien van de vormge-
ving en de presentatie van ons voedsel en de ver-
halen die daar bij horen. De supermarkt levert onze 
behoeften aan zuivel, brood, vlees en groente, 
maar tegelijkertijd zijn we er ook op zoek naar onze 
dagelijkse porties ambacht, eerlijkheid, nostalgie, 
erotiek en patriottisme. 

KLIK op de afbeelding om te lezen 
 

ONDER DE PANNEN ZOMERVAKANTIE INFO 
 

 

Tijdens de zomervakantie gaat de BSO workshops 
doen die te maken hebben met Ter land, Ter Zee 
en In de lucht. Zo zullen de kinderen erop uitgaan 
naar Jeugdcircus Il Grigio, veel buitenspeeltuinen 
gaan bezoeken, pizza’s bakken en nog veel meer. 

En natuurlijk brengen wij de kinderen naar en halen de kinderen weer op bij Jeugd 
Actief. Zo hoeft u geen week vrij te nemen om uw kind(eren) op verschillende tijden 
weg te brengen en op te halen.  

Meer weten? KLIK HIER 

 
DYNAMIC SPANISH SUMMER-
SCOOL 

GEPETTO’S HOUTEN JONGEN 

  
KLIK op de afbeelding voor meer info KLIK op de afbeelding voor meer info 

 

STARS ON STAGE INFO 
 

Wil je samen leren en Samen iets bereiken? Schrijf je dan nu in bij Stars On Stage 

voor de musicallessen. Er zijn 3 verschillende (leeftijds-)groepen waar je je voor in kunt 
schrijven. Meer Weten? 

KLIK HIER 
 

Houd je van dansen? Ook dan kun je terecht bij Stars On Stage. 

Lees alle info HIER! 

https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-food-is-fictie.pdf
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-zomervakantie-info-onder-de-pannen.pdf
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-dynamic-spanish-summerschool.pdf
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-gepetto-s-houten-jongen.pdf
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-stars-on-stage-info-2018-2019.pdf
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-stars-on-stage-info-2018-2019.pdf
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-food-is-fictie.pdf
http://www.kinderopvangonderdepannen.net
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-dynamic-spanish-summerschool.pdf
https://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-25-gepetto-s-houten-jongen.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.  
 

Afgelopen weekend is de bijzondere musical voorstelling ‘Ciske de Rat’ in premiere 
gegaan! Het is 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: LET OP AANVANGSTIJDEN ZIJN AANGEPAST 
 

  datum: aanvang: 

 

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/

