
 

35-26 
01/07/2016 - 

07/07/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 30 juni maandoverzicht 11 komt uit 

20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Vrijdag 01 juli 40 jarig onderwijsjubileum op bs De Schalm van juf Liesbeth 

Zaterdag 02 juli Vader-Kind weekend groepen 8 dag 1 
START 103e editie Tour de France (Mont St. Michel; Fra.) 
t/m 24 juli       

Zondag 03 juli Vader-Kind weekend groepen 8 dag 2 

Maandag 04 juli 16.00-17.30: overleg werkgroep ‘BOVO’ 
20.00-23.00: RvT overleg stg. Leijestroom 

Dinsdag 05 juli 20.00-22.30: GMR-vergadering 

Woensdag 06 juli 08.45-09.15: presentatie Engels gr. 6A 
12.00-12.30: Kanjerles gr. 4 
12.00-12.30: presentatie Engels gr. 6 

Donderdag 07 juli DAG vh SPROOKJE 
15.00-15.30: Kanjerles gr. 4A 

Vrijdag 08 juli roostervrij gr. 1 t/m 4 
continurooster groepen 8 
STUDIEMIDDAG TEAM  
ROOSTERVRIJE middag voor groepen 5 t/m 7 groepen 

 

 
 

INDELING NIEUWE GROEPEN 5 & 7  
 

De kinderen in de huidige groepen 4 hebben gister de samenstelling van de nieuwe 
groepen 5 voor komend schooljaar in de groep besproken. De lijsten zijn gister via MSI 
naar de ouders/verzorgers gestuurd.  
 

De kinderen in de huidige groepen 6 hebben de nieuwe indeling voor de groepen 7 
donderdagmiddag in de groep besproken. Ook deze lijsten zijn eergister via MSI naar 
de ouders/verzorgers gestuurd.  
 

N.B.: als gevolg van mutaties, o.a. in- en uitstroom, is het altijd mogelijk dat er nog 

wijzigingen moeten worden doorgevoerd. De lijsten zijn dus allen onder voorbehoud. 
 

AFSCHEID JUF HEIDI  
 

Onlangs hebben we u geïnformeerd over het naderende afscheid van juf Heidi. Via 

DEZE BRIEF willen we u laten weten wanneer we u in de gelegenheid stellen om 

haar persoonlijk de hand te schudden en afscheid van haar te nemen. 
 

CONTINUROOSTER GROEPEN 8 OP VRIJDAG 8 JULI  
 

Komende vrijdag, 8 juli, hebben de groepen 1 t/m 4 een roostervrije dag. In verband met 
een studiemiddag voor de collega’s in de groepen 5 t/m 7 zijn ook de kinderen in deze 
groepen ’s middags vrij. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-uitn-ouders-afscheid-heidi.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_26_-_2016


De leerkrachten van groep 8 hadden oorspronkelijk het programma die dag zo ingericht 
dat ze met de kinderen de gehele dag op die fiets zouden zitten. Doordat hier veel be-
geleiding voor nodig is en deze helaas niet gevonden kon worden, is besloten de fiets-
tocht te annuleren. Omdat voldaan moet worden aan de ‘lesuren norm’ is het noodza-
kelijk dat deze groepen ook ’s middags naar school gaan. Door voor hen die dag volgens 
het continurooster te werken, is het mogelijk voor ze om vanaf 14.00 u. naar huis te 
gaan. 
 

JUBILEUM FEEST JUF LIESBETH  
 

Gister heeft juf Liesbeth haar 40 jarig onderwijsjubileum aan onze school gevierd samen 
met kinderen, collega’s en ex-collega’s. Het was een hele gezellige dag waarbij alle 
kinderen met juf Liesbeth aan de picknick zijn gegaan. Helaas moest dit vanwege het 
weer binnen gebeuren maar het was erg gezellig. Juf Liesbeth heeft heel veel leuke, 
lieve en ontroerende maar ook mooie cadeaus in woord en ‘gebaar’ mogen ontvangen. 
Ook haar man en kinderen genoten zichtbaar van deze bijzondere dag. 

Via DEZE LINK kunt ook u zien wat een gezellig feest het is geweest. 
 

   
______________________________________________________________ 
 

 
 

OUDERBIJDRAGE 2015 - 2016 
 

Het schooljaar 2015 – 2016 zit er bijna al weer op. Helaas heeft een aantal ouders/ver-
zorgers de ouderbijdrage voor dit lopende schooljaar nog niet voldaan. Van de meest 
gezinnen hebben we de bijdrage gelukkig al wel mogen ontvangen. Hierdoor is het mo-
gelijk geweest de verschillende festiviteiten en activiteiten financieel te ondersteunen. 
Dank een ieder die dit reeds hebben voldaan. 
 

Wanneer u de ouderbijdrage nog niet heeft voldaan, hierbij nogmaals de vraag of u de 
bijdrage per ommegaande wilt overmaken. 
De bijdrage bedraagt €45,= per kind en kan worden overgemaakt naar rek.nr. 

IBAN.NL16.INGB.000.29.63.664 t.n.v. oudervereniging De Schalm o.v.v. de voor- en 
achternaam van uw oudste kind. 
 

Ik zie uw bijdrage graag tegemoet. 
 

Indien u nog vragen heeft dan kunt u bij ons terecht via het mailadres: oudervereni-
ging@deschalmvught.nl 
 

Met vriendelijke groet, namens dhr. P.J. Zweep  
penningmeester  
tel: 06 - 225 617 75  

______________________________________________________________ 
 

https://picasaweb.google.com/115594397262173924126/6302298379434534161?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPP2lYGiy8T5kgE&feat=directlink
mailto:oudervereniging@deschalmvught.nl
mailto:oudervereniging@deschalmvught.nl


 
 

DIVERSE PRESENTATIES ENGELS IN DE GROEPEN 
 

De komende weken zijn er diverse groepen die een Engelse presentatie zullen verzor-
gers voor de ouders/verzorgers uit de betreffende groep. Kijkt u op de kalender elders 
in dit weekbulletin of op de agenda in MSI dan wel de agenda op onze website om te 
zien wanneer u welkom bent 
 

De kinderen uit de groepen 8 hebben afgelopen week, tijdens ‘lunchtime Engels, een 
Engels les verzorgd in groep 1-2. Het was voor zowel de kinderen van groep 8 als voor 
de kinderen uit 1-2 een leerzame ervaring.  
Hierbij een paar foto’s van deze lessen. 
 

 

 

 
 

KANJERLESSEN BIJWONEN 
 

De komende weken bent u ook van harte welkom in de verschillende groepen om te 
kijken en ervaren wat er in de groep gedaan is rond het ‘Kanjeren’. Ook hiervoor vindt u 
de verschillende data in de MSI agenda, onze website of de kalender elders in dit bulle-
tin. 
 

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. 
 

VOORSTELLEN MARTINE JANSZ NIEUW IB-ER ONDERBOUW 
 

Beste kinderen, ouders en leerkrachten van De 
Schalm,  
 

Mijn naam is Martine Jansz en ik kom in het nieuwe 
schooljaar werken op De Schalm als intern begelei-
der in de onderbouw. Ik heb ruim 20 jaar onderwijs-
ervaring op verschillende basisscholen, waarvan de 
helft als leerkracht en de andere helft als intern be-
geleider.  
Het langst heb ik gewerkt op een school voor ontwik-
kelingsgericht onderwijs in Amsterdam. 

 



Na mijn verhuizing naar Vught ben ik al leerkracht middenbouw op Meander in ’s-
Hertogenbosch gaan werken. De afgelopen 7 jaar was ik met veel plezier intern be-
geleider op de Theresiaschool in Boxtel. Omdat ik het belangrijk vindt om mijzelf te 
blijven ontwikkelen, vond ik het toch tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
 

Het onderwijs en de visie van De Schalm spreken mij enorm aan, en passen ook bij 
hoe ik in het verleden op andere scholen heb gewerkt. Bovenaan staat voor mij dat 
kinderen met plezier naar school gaan, hun talenten ontdekken en deze verder ont-
wikkelen. Graag draag ik daar mijn steentje aan bij. 
Ik zie ernaar uit om jullie allemaal in het nieuwe schooljaar te ontmoeten, maar voor 
nu wens ik iedereen eerst een heel fijne zomervakantie. 
Met vriendelijke groet, 
Martine Jansz 

______________________________________________________________ 
VERJAARDAGEN IN DE MAAND JULI 
 

datum  gr.  datum  gr. 
01-07 Romaisa  4  21-07 Anna  1/2B 
03-07 Merel  8A  21-07 Olivier  4 
04-07 Eef 3A  21-07 Renske  6A 
05-07 Hidde  8A  22-07 Eefje  4A 
07-07 Pim  6A  22-07 Julius  1/2A 
08-07 Luke  5  22-07 Maxim  8A 
09-07 Jet  1/2C  22-07 Pepijn  8 
10-07 Julie  3  24-07 Amber  4 
10-07 Zelie  3A  24-07 Féline  1/2D 
11-07 Anna  5A  24-07 Frederique  3 
13-07 Julius  1/2B  24-07 Juliette  3A 
14-07 Fréderique  1/2C  24-07 Lucas  3A 
16-07 Britte  3  25-07 Casper  6 
17-07 Sóphia  4A  26-07 Winnie  6A 
17-07 Valerie  1/2A  27-07 Jasper  4 
19-07 Rard  5A  31-07 Joa  3 
20-07 Filip  5A     
20-07 Jones  4     

 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND JULI 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
04-07 meester Joop  8A  juf Frida  
05-07 meester Jorg  8  meester Martijn  
07-07 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Frida 8A  juf Lies  

______________________________________________________________ 
  



 
 
 

   



  
 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

26 
27 juni 28 juni 

 

08.45-09.15: Kanjerles 
gr. 1/2E  
16.00-17.30: OB & BB-
overleg 
19.45: MR vergadering 

 

29 juni 

27 
04 juli 
 

16.00-17.30: overleg 
werkgroep ‘BOVO’ 
20.00-23.00: RvT over-
leg stg. Leijestroom 

05 juli 
 

20.00-22.30: GMR-ver-
gadering 
 

06 juli 
 

08.45-09.15: presentatie 
Engels gr. 6A 
12.00-12.30: Kanjerles 
gr. 4 
12.00-12.30: presentatie 
Engels gr. 6 
 

28 
11 juli  
 

11.00-11.45: Kanjerles 
gr. 1/2B 
 

12 juli 
 

13 juli 
 

INDIANENDAG gr 1/2 
08.45-09.15: presentatie 
Engels gr. 5A 
12.00-12.30: Kanjerles 
gr. 6 
12.00-12.30: presentatie 
Engels gr. 5 

29 
18 juli  
 

19.00u - 20.30 u. musical 
groep 8 (zie weekbull) 

19.00: poetsavond groe-
pen 1/2A, B en E 

19 juli  
 

19.00u - 20.30 u. musi-
cal groep 8a (zie week-
bull) 
21.00 u. - 23.00 u. eind-
feest groep 8 & 8a 
 

20 juli  
 

12.00: uitzwaaien groe-
pen 8 
19.00: poetsavond groe-
pen 3-4 
19.45: MR vergadering 

 

30 
25 juli 
 
ZOMERVAKANTIE 2016 
dag 1 – wk 1 

 

26 juli 27 juli 

  

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_26_-_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-juli-2016.pdfhttps:/issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-juli-2016.pdfhttps:/issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-juli-2016.pdfhttps:/issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/maandoverzicht-juli-2016.pdfhttps:/issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2016


 

 
11 

01/07/2016 - 
22/07/2016  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

30 juni 
 

maandoverzicht 11 
komt uit 
20.00-22.00: Ouder-
raadvergadering 

01 juli 
 

40 jarig onderwijsjubi-
leum op bs De 
Schalm van juf Lies-
beth 
 

02 juli 
 

Vader-Kind weekend 
groepen 8 dag 1 
START 103e editie 
Tour de France (Mont 

St. Michel; Fra.) t/m 24 

juli      
 

03 juli 
 

Vader-Kind weekend 
groepen 8 dag 2 

07 juli  
 

DAG vh SPROOKJE 
15.00-15.30: Kanjer-
les gr. 4A 

08 juli 
 

roostervrij gr. 1 t/m 4 
continurooster 
groepen 8 

09 juli 10 juli 
 

FINALE EK 2016 te 
FRANKRIJK 

 

STUDIEMIDDAG 
TEAM ROOSTER-
VRIJE middag voor 
ALLE groepen 

14 juli 
 

Afscheid T. Vorsten-
bosch (BM stg Leij-

estroom)  
Rapport 3 gr. 3 t/m 8 
gaat mee 
16.00-17.30: OB & 
BB-overleg 
19.00: poetsavond 
groepen 1/2C en 
1/2D  

15 juli 
 

14.30-15.15: Kanjer-
les gr. 6A 
 

16 juli 17 juli 

21 juli  
 

Maandbulletin 12 
gaat mee 
Doorschuifmoment 
gr. 3 t/m 7A 

22 juli 
 

Laatste schooldag 
schooljr. 2015-2016 

23 juli 24 juli 
 

Finish Tour de 
France (Parijs) 

 

ROOSTERVRIJE 
middag voor ALLE 
groepen 

28 juli  29 juli 30 juli 31 juli  

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_juli_2016


 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

ZOMERFESTIVAL KLASSIEK 14 T/M 17 JULI 
 

Met 8 aanstormende toppianisten en een violiste in Guldenberg Hotel & Brasserie, Hel-
voirt Dagelijks zomeravondconcerten en overdag meerdere masterclasses. 
 

Voor de kinderen is er het KinderFestival! 
 

Voor meer info over de zomeravond concerten KLIK HIER! 
 

Voor het Kinder-Festival KLIK HIER! 
 

LUNCHTIME ENGLISH 2016-2017 
 

 
Lunch Time - English for kids - lt is designed to help your child to develop and 

maintain their  English leve l. Each group focuses on a mix of  conversation, 
writing, spe lling and vocabulary  building to ensure that your child can have 
a dedicated  hour for  enjoying  and  using  Englis h. 
 

The courses: The courses are at sc hool during lunch time and are taught by 

Vicki van de Waardt a native English speaker w ho has 13 years experience 

as a Primary School teacher in the UK and has been teaching English at De 

Schalm in Vught for the last 8 years. 
 

Curriculum: We have developed our own programme in line w ith 

the Cambr idge International  Press, the English National Curriculum and other  

sc hemes for  teaching  English as a seco nd language. 

The differentiated  courses  have been created to  support  and extend the 
English learnt previously and in the English class lesso ns. 
Who:  Beginners only group 4 to 8 
 Advanced group 3 to 8 
 

When: Once a week on a Monday, Tuesday, Thursday 

 or Friday From  12 pm - 1. 15 pm. Children 
 bring their  own lunch 
 

Price: 300 euro per child (20 week programme) 
Group size: a maximum of 8 children per class 
 

Where: Basisschool De Schalm, Vught 
Start date: September 20 16  

 
 

ZOMERSCHOOL – NAAR DE BRUGKLAS 
 

Voor kinderen is 6 weken zomervakantie best lang. Leerstof kan vergeten worden en 
het maken van een goede start aan het begin van een nieuw schooljaar wordt lastiger. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-zomerfestival-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-zomerfestival-2016-kindervoorstelling.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/lunch-time-2016-2017.pdf


De zomerschool van het ‘SUCCES INSTITUUT voorkomt dit en verhoogt het plezier in 

het leren. Voor het hoe en wat, waar en wanneer, meer info dus, KLIK HIER! 
 

EINDOPTREDENS STG. JWR 
 

 

De zevende seizoensshow van Stichting Jeugdwerk Rozenoord in Theater De Speel-
doos is uitverkocht! Het jeugdpopkoor For Teen Poppers en de jazzdancegroepen 
spelen zondag 3 juli voor een volle zaal. Toch zin in een muzikale voorstelling? Be-
zoek dan de laatste openbare repetitie van All4Fun op 8 juli. 
 

Seizoensshow 
De jeugd haalt tijdens de laatste repetities alles uit de kast om het publiek 
een fantastische show te bezorgen. De jongens en meiden van de For Teen 

Poppers onder leiding van dirigente Stephanie Reuzer en de jazzdancertjes 
van Heleen Korthals laten u zien wat ze afgelopen jaar hebben geleerd.   
 

All4Fun in de Gereghthof 
Vrouwenkoor All4Fun sluit het seizoen af met een openbare repetitie in 
Allescafé De Gereghthof in Vught. De dames brengen die avond een ode 
aan de liefde en hebben zowel nieuw als bekender repertoire op het pro-

gramma staan. De avond vindt plaats op vrijdag 8 juli, vanaf 20.00 uur. 
Toegang is gratis! 

 

PARTOU ACTIVITEITEN TSO THERESIALAAN 
 

 

De Op maandag 4 juli, vindt onze volgende grote maande-
lijkse activiteit plaats. 
Deze keer mogen de kinderen gaan knutselen met bling ma-
terialen. Zo nemen de kinderen oude spijkerbroeken mee die 
omgetoverd worden naar bijvoorbeeld iPad hoesjes. En de 
hoezen mogen met mooie bling bling materialen versierd 
worden. 

Bso Theresialaan biedt op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang 
aan van 7:45-8:45 uur aan. 
Tijdens dit uurtje voor school, mogen de kinderen op hun gemak opstarten voor ze 
naar school gaan. De kinderen mogen lekker lezen, creatieve activiteiten doen, spel-
letjes en eventueel even buiten spelen op het kleine plein. Om 8.45 uur worden de 
kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker naar school gebracht. 
Kinderen die toestemming van ouders hebben mogen zelfstandig naar school lopen. 
Vso kan zowel incidenteel als vast op contract worden afgenomen. 
Hebt u interesse of zou u meer informatie willen? U kunt ons bereiken op onder-
staande gegevens 
 
Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-flyer-zomerschool-naar-de-brugklas.pdf


TWEEDE WEEKEND ‘THE WEST SIDE STORY’ IN OISTERWIJK 
 

 

 
 

Afgelopen weekend is het premièreweekend enigszins verregend. Helaas kon alleen de 
vrijdagavond voorstelling, de première, doorgaan. De overige voorstellingen van dat 
weekend moesten, als gevolg van de regen en vanwege de veiligheid van de spelers/-
sters, worden geannuleerd. Doordat de kaartjes bij iedere voorstelling te gebruiken zijn, 
zijn er nog voldoende mogelijkheden om te komen kijken. 
 

Dit weekend is er op zondag een EXTRA voorstelling. Let dus op de (gewijzigde) aan-

vangstijden! 
 

Jij komt toch zeker ook? 
 

Voor meer info ga naar de speciale V.O.S. pagina: KLIK HIER 

https://youtu.be/HvY4oE1Spz8
http://www.vos-oisterwijk.nl/uitvoeringen/west-side-story-2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/flyer-west-side-story-vos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HiRcTqIMo4w


HOCKEY OP MOP VOOR 6-JARIGE KINDEREN 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 

De zomer is in aantocht en het schooljaar is bijna ten einde. 
Bij Hockey Club MOP zijn we alweer volop bezig met komend 
hockeyseizoen. Daarbij hebben we nog plaats voor een aantal 
kinderen die het leuk vinden om te starten met hockey. 
 

Wordt jullie zoon of dochter vóór 1 oktober 2016 zes jaar (of 
gaat jullie kind na de zomer naar groep 3 van de basisschool), 
dan is het mogelijk hem/haar in te laten stromen bij de  

eerstejaars F-jes van MOP in Vught. Lekker een uur trainen op zondagochtend, ren-
nen en veel plezier maken met je team.  
 

Het enige wat je hoeft te doen is naar de site van MOP te gaan en je zoon/dochter 
aan te melden: www.hcmop.nl. Met vragen kan je mailen naar MOP_f1ejaars@hot-
mail.com of spreek één van ons even aan.  
 

Met sportieve groet, 
Carmen Kemps, Carlien van Hemert en Tialde Postma 

 

KINDERZOMERSCHOOL IN DE ‘RODE RIK’ 
 

Vanaf maandag 25 juli biedt ‘De Rode Rik’, op vier maandagmiddagen, een leuke acti-
viteit voor kinderen. De activiteiten worden begeleid door ervaren en volwassen vrijwil-
ligers  
 

Kinderen vanaf alle leeftijden kunnen meedoen. Aanmelding vooraf is wel nodig. 
 

Meer info: KLIK HIER 
 
 

http://www.hcmop.nl/
mailto:MOP_f1ejaars@hotmail.com
mailto:MOP_f1ejaars@hotmail.com
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-kinder-zomerschool-rode-rik.pdf

