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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 29 juni maandoverzicht 11 komt uit 

Vrijdag 30 juni ROOSTERVRIJ gr 3/4 
continurooster groepen 8 
12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

Zaterdag 01 juli Vader-Kind weekend groepen 8 dag 1 
START 104e editie Tour de France (Düsseldorf;Dui.) t/m 
23 juli 

 Zondag 02 juli Vader-Kind weekend groepen 8 dag 2 

Maandag 03 juli 20.00-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 04 juli 10.00: verhalenverstelster bezoekt groepen 3 & 4 
20.00-22.30: GMR-vergadering 

Woensdag 05 juli INDIANENDAG gr 1/2 

Donderdag 06 juli Rapport 3 gr. 3 t/m 8 gaat mee 
15.45-16.30: overleg werkgr. ‘TAAL’ 

Vrijdag 07 juli DAG vh SPROOKJE 

 

 
 

FORMATIE SCHOOLJAAR 2017 - 2018 
 

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 06 juli a.s. meer duidelijkheid te 
geven.  
 

AFSCHEID COLLEGA’S  
 

Hoewel we u komende week pas kunnen informeren over de groepsin- en verdeling 
voor het schooljaar 2017-2018, willen we u nu reeds laten weten dat we aan het eind 
van dit schooljaar afscheid gaan nemen van een 4-tal collega’s.  
 

Juf Antoinette (1-2B & E), juf Jolanda (1-2A, C en onderbouwcoördinator), juf Babette (gr 3) en juf 
Yvonne S. (gr 7) hebben aangegeven ‘iets anders’ te willen gaan doen.  
 

Juf Antoinette en juf Yvonne gaan, ieder op hun eigen wijze, ‘heerlijk genieten van het 
leven’, samen met hun eigen gezin.  
 

Juf Babette heeft, na vele jaren gewerkt te hebben op De Schalm, een baan geaccep-
teerd als juf voor een combinatie klas, groep 5/6, bij onze achterburen van KENTALIS.  

 

Juf Jolanda gaat zich voorlopig richten op haar gezin. Om u persoonlijk te informeren  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-maandoverzicht-juli-2017.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


over haar afscheid heeft ze een brief geschreven die u HIER kunt lezen.  
 

Wij verliezen door het vertrek van deze 4 kanjercollega’s niet alleen stuk voor stuk fijne 
en waardevolle collega’s maar ook collega’s met speciale skills die perfect pasten in 
onze school. We gaan hen dan ook zeker missen. 
 

Binnenkort laten we u weten hoe en wanneer we u in de gelegenheid willen stellen om 
hen persoonlijk de hand te schudden om afscheid van hen te nemen. 
 

CONTINUROOSTER GROEPEN 8 OP VRIJDAG 30 JUNI  
 

Aanstaande vrijdag, morgen 30 juni dus, 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. 
De leerkrachten van groep 8 hadden oorspronkelijk het programma die dag zo inge-
richt dat ze met de kinderen de gehele dag op die fiets zouden zitten. Doordat hier 
veel begeleiding voor nodig is en deze helaas niet gevonden kon worden, is besloten 
de fietstocht te annuleren. Omdat voldaan moet worden aan de ‘lesuren norm’ is het 
noodzakelijk 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. 
 

De Directie  

______________________________________________________________ 
 

 
 

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. 
 

DE GRATIS VAKANTIEBIEP APP! 
 

Zomerlezen met de VakantieBieb! Tijdens de vakantie 
kunnen kinderen gemakkelijk 1 of 2 AVI niveaus zakken. 
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun 
leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is 
daarom belangrijk en dat kan heel goed met de Vakan-
tieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een 
ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor 
ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook 
voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat 
u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te 
zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedown-

load kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar 
komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 
1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of 
Google Play Store. Kijk voor meer informatie op 
www.vakantiebieb.nl 

 
KLIK op de afbeelding 

om te openen 

______________________________________________________________ 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-afscheid-jolanda.pdf
http://www.vakantiebieb.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-vakantie-e-books.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-vakantie-e-books.pdf


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND JULI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
29-06 Thijmen 4  17-07 Sóphia  5 
30-06 Jamie  7  20-07 Jones  5A 
01-07 Romaisa  5  20-07 Filip  6A 
04-07 Eef  4A  21-07 Olivier  5A 
06-07 Reinout  1/2D  21-07 Renske  7A 
07-07 Pim  7A  22-07 Julius  3A 
08-07 Luke  6  22-07 Eefje  5A 
09-07 Jet  3A  24-07 Daan  1/2C 
10-07 Julie  4  24-07 Féline van  1/2D 
10-07 Zelie  4A  24-07 Frederique  4 
11-07 Anna  6A  24-07 Lucas  4A 
12-07 Willem  5  24-07 Juliette  4A 
12-07 Julia  6A  24-07 Amber  5A 
13-07 Julius  3  25-07 Casper  7A 
14-07 Fréderique  3A  26-07 Winnie  7 
16-07 Britte  4  27-07 Jasper  5 
17-07 Valerie  1/2A  31-07 Joa  4 

 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND JULI: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
29-06 juf Anneke (middag) 1-2A  juf Elke  
 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
30-06 dhr. de Ronde dir  n.v.t. 
03-07 juf Monique  4A  juf Ellen  
06-07 juf Anneke (middag) 1-2A  vervangerspool regelt dit 
 juf Babette  3  juf Reinie  
07-07 juf Reinie  3  juf Babette  
 juf Ellen  4A  juf Monique  

______________________________________________________________ 
 

  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

KINDERFESTIVAL tijdens ZOMERFESTIVAL GULDENBERG KLASSIEK 
 

 

 
Klik op afbeelding voor info 

KinderFestival met de Rattenvanger van Gul-
denberg donderdag 13 juli en vrijdag 14 juli 

om16.30 uur. 
Een bijzonder onderdeel van het jaarlijkse Zomer-
Festival Klassiek is het KinderFestival. 
Doel is kinderen te betrekken bij klassieke muziek. 
Dit jaar wordt het KinderFestival heel spectaculair. 
Want Guldenberg is overvallen door een ware 
rattenplaag.  

Gelukkig komt de rattenvanger te hulp.   
Met betoverende muziek lokt hij iedereen mee.  

De kinderen willen hem uiteraard volgen. De rolverdeling is ingevuld door enthousi-
aste jongelui: de rattenvanger, verteller, grimeur, pianiste, jonge fluitisten als fluit spe-
lende ratjes. Er komt een grimeur om alle fluitisten om te toveren tot mooie ratjes. 
Ook de kinderen in het publiek kunnen nadenken over hoe zich te kleden en eventu-
eel een muziekinstrumentje meebrengen om de rattenvanger te helpen. 
Al vóór aanvang is er een leuke verrassing voor alle kinderen 
Muzikaal-artistieke leiding door Renske van der Heijden, m.m.v. Muziekpraktijk Fluit 
& zo en professionele musici en acteurs. 
 

Festivalmanager mw. Boezeman 
isabellaboezeman@kpnplanet.nl tel. 06 55 935 200 
 

info@guldenberg.nl  
0411-642424 
 

Stichting ZomerFestival  
Conferentiehotel Guldenberg 
Guldenberg 12 
5268 KR Helvoirt 
Tel: 0411 - 64 24 24 
Fax: 0411 - 64 24 32 
E-mail: info@guldenberg.nl 
www.guldenberg.nl 

 
 
 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-zomerfestival-juli-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-zomerfestival-juli-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-kinderfestival-juli-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-kinderfestival-juli-2017.pdf
mailto:info@guldenberg.nl
http://www.guldenberg.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-kinderfestival-juli-2017.pdf


 
  



 
 

 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

25 
26 juni 
 

16.00-17.30: Teamver-
gadering  
20.00-23.00: RvT over-
leg stg. Leijestroom 

27 juni 
 

09.45 u. aanvang lessen 
i.v.m. Onderwijsstaking 
20.00-22.00: Ouderraad-
vergadering  

28 juni 
 

12.45-14.00 MadScience 
 

26 
03 juli  
 

20.00-22.00: MR-verga-
dering 
 

04 juli  
 

10.00: verhalenverstel-
ster bezoekt groepen 3 & 
4 
20.00-22.30: GMR-ver-
gadering 
 

05 juli  
 

INDIANENDAG gr 1/2 
 

27 
10 juli  
 

JUFFEN EN MEESTER-
DAG gr. 5 & 6 
15.45-16.30: overleg 
werkgr. ‘BEGAAFDEN’ 
19.00-20.30: musical 
groep 8 (zie weekbull) 
19.00: poetsavond groe-
pen 1/2A, B en E 

11 juli  
 

15.00: voorstelling EN-
GELS gr 3A 
19.00-20.30: musical 
groep 8a (zie weekbull) 
21.00-23.00: eindfeest 
groep 8 & 8a 
 

12 juli  
 

12.00: uitzwaaien groe-
pen 8 
19.00: poetsavond groe-
pen 3-4 
20.00-22.00: MR-verga-
dering (o.v.b.) 
 

28 
17 juli 
 
ZOMERVAKANTIE 2017 
dag 1 – wk 1 

 

18 juli 19 juli 

29 
24 juli  
 
ZOMERVAKANTIE 2017 
dag 8 – wk 2 

 

25 juli  
 
 

26 juli  
 
 

   

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_26_-_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-maandoverzicht-juli-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-maandoverzicht-juli-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-maandoverzicht-juli-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-maandoverzicht-juli-2017.pdf


 

 
11 

30/06/2017 - 
13/07/2017 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

29 juni  
 

maandoverzicht 11 
komt uit 

30 juni 
 

ROOSTERVRIJ gr 
1/4 
continurooster 
groepen 8 

01 juli 
 

Vader-Kind weekend 
groepen 8 dag 1 
START 104e editie 
Tour de France 
(Düsseldorf; Dui.) t/m 23 
juli 

 

02 juli 
 

Vader-Kind weekend 
groepen 8 dag 2 
11.00-…: H. Vormsel 
bijeenkomst  opha-
len foto’s 
 

12.00: i.v.m. studiemiddag 

TEAM 
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
overige GROEPEN 

06 juli  
 

Rapport 3 gr. 3 t/m 8 
gaat mee 
15.45-16.30: overleg 
werkgr. ‘TAAL’ 
 

07 juli  
 

DAG vh SPROOKJE 

08 juli  
 
 

09 juli  
 
 

13 juli  
 

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

14 juli 
 

Laatste schooldag 
schooljr. 2016-2017 

15 juli  
 
 

16 juli  
 
 

ROOSTERVRIJE 
middag voor ALLE 
groepen 

20 juli  
 
 

21 juli  
 
 

21 juli  
 
 

23 juli  
 
Finish Tour de 
France (Parijs) 

 

27 juli  
 
 

28 juli  
 
 

29 juli  
 
 

30 juli  
 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-maandoverzicht-juli-2017.pdf


  



INGEKOMEN BERICHTEN (VERVOLG) 
 

EXCLUSIVE CLINIC OP M.O.P. 
 

 
 

 

Mis het niet, de exclusieve clinic van Lisa Visser op MOP! Tijdens het SportWays 
hockeykamp van 17 t/m 19 juli leer je niet alleen van de ervaren SportWays trainers. 

Naast het uitdagende kampprogramma vol te gekke trainingen, komt ook topper Lisa 
Visser langs voor gave clinic! 

 

Lisa Visser is niet alleen één van de sterren van Hurley Dames 1 (hoofdklasse), maar 
ook in het Nederlands Elftal draagt ze haar steentje bij. Zo werd ze tijdens de spannende 
WK wedstrijd tegen Argentinië ingezet en wist ze zelfs een tegengoal te voorkomen! Als 
Jong Oranje speelster heeft ze de nodige ervaring opgedaan en daarnaast is ze al jaren 
onderdeel van de SportWays familie! 
 

Nieuw dit jaar is de uitbreiding van het kampaanbod, want naast de bekende Kids en 
YoungStars, worden ook een YoungStars Top en Drijver Goalie kamp georganiseerd:  
- Kids (6 t/m 9 jaar) 
- YoungStars (10 t/m 13 jaar) 
- YoungStars Top (10 t/m 14 jaar, voor de échte fanatieke hockeyer) 
- Drijver Goalie (8 t/m 14 jaar, speciaal goalie programma!) 
 

Je traint op je eigen niveau terwijl je een te gekke week hebt! Kortom: heel veel hockey-
plezier! 

Voor meer informatie KLIK HIER 
 

DE GRATIS VAKANTIE BIEB APP!!! 
 

Zomerlezen met de VakantieBieb! Tijdens de 
vakantie kunnen kinderen gemakkelijk 1 of 2 AVI 
niveaus zakken. Door te lezen in de zomerva-
kantie houden kinderen hun leesniveau op peil.  
 

Blijven lezen in de zomervakantie is daarom be-
langrijk en dat kan heel goed met de Vakantie-
Bieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een 
ruime selectie van digitale kinderboeken 
(ebooks).  
 

Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er 
genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone 
te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de boeken off-

line lezen. Laat de zomer maar komen!  
 

De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in 
de App Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 

http://www.sportways.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.hcmop.nl
http://www.sportways.nl/
http://www.sportways.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-vakantie-e-books.pdf


 

MOVE VUGHT SPORTZOMER 
 

 

 

 

  
KLIK op de afbeelding om de flyer te openen 

 

 AANBOD MUZIEKLESSEN 2017-2018 
 

Wellicht heeft uw zoon of dochter bij ons de cursus AMV gevolgd het afgelopen jaar of 
heeft u onze naam wel eens voorbij zien of horen flitsen. Wij zijn een praktijk voor mu-
ziekles en persoonlijke ontwikkeling gevestigd op Fort Isabella. 
Wij hebben afgelopen juni subsidie gekregen voor de komende 1,5 jaar van de ge-
meente Vught. Hiermee gaan wij super leuke nieuwe activiteiten starten na de zomer-

vakantie welke ik graag met u wil delen. KLIK HIER voor de complete FLYER 
 

Ik hoop dat ik u het komende schooljaar bij een van onze activiteiten mag leren kennen.  
 

Voor meer informatie en contact: www.musicare.info, bel mij op 0620114277 of email 
naar odette@musicare.info 
 

Muzikale groet, 
Odette 
 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-muziek-informatie-musicare-webversie.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-26-muziek-informatie-musicare-webversie.pdf
http://www.musicare.info/
mailto:odette@musicare.info
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-22-flyer-move-sportzomer.pdf


BSO PARTOU THERESIALAAN: 
 

Bij Partou vinden wij naar buiten gaan en bezig zijn met de natuur 
héél belangrijk. Door samen met de kinderen leuke buitenactivitei-
ten te doen, ervaren zij hoe waardevol de natuur is en wat voor 
moois deze allemaal te bieden heeft! De kinderen gaan graag op 
onderzoek uit en kijken wat in de natuur aanwezig is. Het zand, de 
planten, beestjes; het is allemaal even interessant. 

 

 

Daarom doen wij op donderdag 29 juni 2017 mee 
aan Nationale ModderDag: de dag waarop kinderen 
alles ontdekken over modder en ervaren hoe leuk 
het is om met modder te spelen! We gaan die dag 
aan de slag met allerlei modderige activiteiten, zo-
als: ModderGlijden, ModderKunst maken en Mod-
derVoetbal 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 

  



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.  
 

Dit jaar brengen ze musical uitvoering ‘SHREK’! Afgelopen weekend was de première.  
Het was een geweldige voorstelling waar een ieder na afloop met veel plezier en 
enthousiasme over sprak.  
 

Ook de recensies waren lovend zoals uit onderstaand bericht mag blijken:  
'SHREK de Musical' VOS-Oisterwijk: "Een heerlijke feelgood avond in het Oister-

wijkse". Lees HIER de volledige recensie!  
 

Voor meer info kunt u 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 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! 
 

https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/?fref=mentions
http://musicalvibes.ovh/shrek/
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

