
 

 

 

36-27 
07/07/2017 - 

13/07/2017 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 06 juli Rapport 3 gr. 3 t/m 8 gaat mee 

15.45-16.30: overleg werkgr. ‘TAAL’ 
19.00: poetsavond groepen 1/2C en D 

Vrijdag 07 juli DAG vh SPROOKJE 

Maandag 10 juli JUFFEN EN MEESTERDAG gr. 5 & 6 

15.45-16.30: overleg werkgr. ‘BEGAAFDEN’ 
19.00-20.30: musical groep 8 (zie weekbull) 
19.00: poetsavond groepen 1/2A, B en E 

Dinsdag 11 juli 15.00: voorstelling ENGELS gr 3A 
19.00-20.30: musical groep 8a (zie weekbull) 
21.00-23.00: eindfeest groep 8 & 8a 

Woensdag 12 juli 12.00: uitzwaaien groepen 8 

19.00: poetsavond groepen 3-4 
20.00-22.00: MR-vergadering (o.v.b.) 

Donderdag 13 juli Maandbulletin 12 gaat mee 

Doorschuifmoment gr. 3 t/m 7A 

Vrijdag 14 juli Laatste schooldag schooljr. 2016-2017 
ROOSTERVRIJE middag voor ALLE groe-
pen en het begin van de ZOMERVAKANTIE!! 

 ZOMERVAKANTIE van maandag 17 juli t/m vrijdag 25 aug. 
 

 
 

GROEPSVERDELING 2017 - 2018 
 

Graag informeren we u over de groepsverdeling voor het schooljaar 2017-2018 
 

Groep: Ma: Di: Wo: Do: Vr: 
1/2a 
 

juf Anneke 
 

juf Anneke 
 

juf Monique T. juf Anneke 
 

juf Anneke 
 

      

1/2b juf Monique 
H. 

juf Monique 
H. 

juf Monique 
H. 

juf Monique 
H. 

juf Monique 
H. 
& VACATURE 
voor 20 vrijda-
gen 

      

1/2c  juf Nicole  
 

juf Monique T. juf Nicole  
 

juf Nicole  
 

juf Nicole  
 

      

1/2d juf Mieke 
 

juf Mieke 
 

juf Mieke 
 

juf Yvonne  juf Yvonne  
 

1/2e 
 

juf Sophie  juf Sophie juf Marlies 
 

juf Marlies 
 

juf Marlies 
 

      

3 juf Reinie juf Reinie  juf Reinie  juf Lieke vd V. juf Lieke vd V. 
      

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-27-2017-1.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_27_-_2017


3a  
 

juf Monique T. juf Renée  
 

juf Reneé  
 

juf Renée 
 

juf Monique 
T.s 

      

4 * juf Hilde  juf Hilde  juf Anne Ma-
rie 

juf Anne Ma-
rie  

juf Hilde  

      

4a * juf Dominique 
 

juf Ellen 
 

juf Ellen 
 

juf Ellen  
 

juf Ellen 
 

      

5 juf Stephanie 
 

juf Stephanie 
 

juf Stephanie 
 

juf Stephanie 
 

juf Stephanie 
 

      

5a juf Marlous 
 
 

juf Dominique 
 

juf Dominique 
 

juf Marlous 
 

juf Marlous 
 

      

6 juf Jacoline  
 

juf Jacoline  
 

juf Jacoline 
- juf Marloes**  

juf Marloes 
 

juf Marloes 
 

      

6a juf Lieke vd V. 
 

juf Lieke vd V. juf Lieke vd V. juf Lieke B. juf Lieke B. 

      

7  meester Mart  
 

meester Mart  meester Mart  meester Mart  meester Mart  

      

7a meester Jas-
per  

meester Jas-
per 

meester Jas-
per 

meester Jas-
per 

meester Jas-
per 

      

8 meester Luuk  
 

juf Britt meester Luuk  
 

meester Luuk  

 
meester Luuk  

 
      

8a juf Britt juf Frida juf Frida juf Frida juf Frida 
 

* De groepen 5 worden ’s ochtends ondersteund door een extra leerkracht. 

** juf Jacoline en juf Marloes werken om de week op woensdag (wk 1: 2 dg – 3dg; wk 2: 3 dg – 2 dg). 

De groepslijsten zullen in de loop van komende week in MSI op de verschillende groepspagina’s van de groepen van DIT 
SCHOOLJAAR geplaatst worden! 
 

Aanvullingen en/of correcties op deze groepsindeling worden z.s.m. via MSI met een 
ieder gecommuniceerd! 
 

Verder vindt u hier de groepsovergangen:  
- groep 3     wordt  groep 4 
- groep 3a   groep 4a 
- groep 4 & 4a      nieuw samengestelde groepen 5 & 5a 
- groep 5   groep 6a 
- groep 5a   groep 6 
- groep 6 & 6a      nieuw samengestelde groepen 7 & 7a 
- groep 7   groep 8  
- groep 7a   groep 8a 

 

Voor het geval u nog vragen heeft weet u ons te vinden. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

De Directie 
 

  



INDELING NIEUWE GROEPEN 3, 5 & 7  
 

De kinderen in de huidige groepen 2, 4 en 6 hebben vanmiddag de samenstelling van 
de nieuwe groepen 3, 5 en 7 voor komend schooljaar in de groep besproken. De lijsten 
zijn via MSI naar de ouders/verzorgers gestuurd.  
 

Omdat de andere groepen nagenoeg onveranderd doorgaan naar het nieuwe school-
jaar, hebben deze groepen geen ‘nieuwe’ leerlinglijst mee naar huis gekregen. 
 

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. 
 

VERHALENVERSTELSTER OP SCHOOL  
 

De groepen 3 en 4 hebben het thema “Verhalen die mensen vertellen” afgesloten met 
een echte verhalenvertelster. Brenda Alink (brendavertelt@gmail.com) was uitgenodigd 
om een leuk verhaal te komen vertellen. Zij heeft een raamvertelling gedaan in de groe-
pen 4 over een meisje dat net verhuisd was en nog geen vriendjes heeft. Er kwamen 
ook wat fabels in voor. Het was een heel leuke afsluiting van een leuk thema.  
 

   
 

RAPPORTMAPPEN INLEVEREN 
 

Vanmiddag heeft uw kind het 3e en laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis 
gekregen in een rapportmap. Het is de bedoeling dat deze map, inclusief rapport, weer 
terug komt op school. Elk jaar worden daar de rapporten aan toegevoegd. Zo ontstaat 
een volledig document aan het eind van de basisschooltijd.  
Wilt u het rapportmapje uiterlijk in de eerste week ná de zomervakantie inleveren bij de 
(nieuwe) groepsleerkracht van uw kind? Hartelijk dank voor uw medewerking. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MUSICAL GROEPEN 8 IN HET FORUM VAN HET MAURICK COLLEGE! 
  

 

HERINNERING …. HERINNERING …. HERINNERING …. HER 

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 avondvoorstelling. 

  
  
Maandag 10 juli:  

-       De ochtend hebben de groepen 8 vrij. 
-       ‘s Middags zal groep 8 de musical opvoeren voor de school . 
-       ’s Middags zal groep 8a de liedjes en dansjes tonen aan de kleuters. 
-       ’s Avonds voert groep 8,  van 18.45u - 20.00u, de musical op voor ouders 

en belangstellenden in het ‘forum’ van Het Maurick College te Vught. 

mailto:brendavertelt@gmail.com


                 
Tijdens de avondvoorstelling mag ieder kind max. 6 personen meenemen 
                 
Dinsdag 11 juli:  

-       De ochtend hebben de groepen 8 vrij. 
-       ‘s Middags zal groep 8a de musical opvoeren voor de school  
-       ’s Middags zal groep 8 de liedjes en dansjes tonen aan de kleuters. 
-       ’s Avonds voert groep 8a,  van 18.45u - 20.00u, de musical op voor ouders 

en belangstellenden in het ‘forum’ van Het Maurick College te Vught. 
-       's Avonds is het eindfeest op De Schalm, voor kinderen én ouders, van 20.30u 

tot 23.00u 
  
Woensdag 12 juli:  

-       De groepen 8 moeten om 10.45 u. op school zijn. 
-       Om 12.00u worden de leerlingen uitgezwaaid op het schoolplein. Ouders en an-

dere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 
                 
Donderdag 13 en vrijdag 14 juli zijn de groepen 8 VRIJ!! 
 

INDIANENDAG GROOT SUCCES  
 

Afgelopen woensdag was het weer zo ver, De Indianendag!  
Na deze dag geopend te hebben in de Speelzaal van onze school, gingen de kinderen 
met hun ouders/verzorgers naar de Vughtse Heide waar er weer een hele spannende 
maar vooral hele gezellige ochtend met elkaar werd doorgebracht. Een échte afsluiting 
van een mooie periode op school. Mede door ieders inzet en aanwezigheid kijken we 
terug op een magnifieke dag. Dank allen voor de inzet. Het was in één woord GEWEL-
DIG. 
 

   
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Er zijn weer heel veel gevonden voorwerpen op school gevonden. Komt U nog even 
kijken of er iets van uw kind bij zit? De spullen liggen in de verwerkingsruimte van de 
bovenbouw op een kast uitgestald. In de zomervakantie worden de overgebleven spul-
len weggebracht naar een goed doel. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
06-07 Reinout  1/2D 11-07 Anna  6A 
07-07 Pim  7A 12-07 Willem  5 
08-07 Luke  6 12-07 Julia  6A 
09-07 Jet  3A 13-07 Julius  3 
10-07 Julie  4 14-07 Fréderique  3A 
10-07 Zelie  4A    



VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
06-07 juf Anneke (middag) 1-2A  juf Lenneke  
 juf Babette  3  juf Reinie  
 juf Lieke  5  juf Colette 
07-07 juf Reinie  3  juf Babette  
 juf Ellen  4A  juf Monique  
 juf Lieke  5  juf Saskia  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

JEUGDTHEATER THEATERFESTIVAL BOULEVARD : 
 

 

Van 3 t/m 13 augustus vindt Theaterfestival 
Boulevard weer plaats. Elf dagen lang vult ’s-
Hertogenbosch zich met theater, dans, mu-
ziek(theater) en interdisciplinaire kunstvor-
men. 

Met een veelzijdig programma probeert Boulevard een breed publiek te be-
reiken. Ook dit jaar hebben we een aantal voorstellingen speciaal voor kin-
deren! 
Net als andere jaren willen we graag het jeugdtheater aanbieden aan de ba-
sisschoolleerlingen. In ons handzame boekje kunnen leerlingen en hun ou-
ders lezen over alle voorstellingen voor kinderen tot 12 jaar. Vandaag heb-
ben ALLE OUDSTE kinderen uit een gezin op onze school het info boekje 
mee naar huis gekregen 

 

ZWEMVIERDAAGS ST. MICHIELSGESTEL: 
 

  

 

 

Ook dit jaar organiseert zwem- en poloclub Zegenwerp de zwem4daagse in het 
zwembad te Sint Michielsgestel. Het zal plaatsvinden in de eerste week van de zo-
mervakantie van de basisscholen (17 t/m 21 juli). 
 

We hopen natuurlijk op veel deelnemers! 
 

Meer info? KLIK HIER Voor inschrijven KLIK HIER 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-27-poster-zwemvierdaagse-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-27-inschrijfform-zwemvierdaagse-2017.pdf
https://www.festivalboulevard.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-27-poster-zwemvierdaagse-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-27-poster-zwemvierdaagse-2017.pdf


LUNCHTIME ENGLISH 
 

 

 

A  NEW 22 WEEK COURSE designed to help your child to develop and maintain their 
English level. Each group focuses on a mix of conversation, writing, spelling and vo-
cabulary building to ensure your child can have a dedicated hour for enjoying and using 
English. 
 

Programme 
Who? :  Beginners group 4-8 
  Advanced group  1-8   
When?  :  Once a week on a Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday lunch 
  time from 12.00 - 13.00  
  Children bring their own lunch. 
Start dates : Monday group  - 11th Sept. 2017 
  Tuesday group - 12th Sept. 2017 
  Wednesday group - 13th Sept. 2017 (bilingual children group 1-4) 
  Thursday group - 14th Sept. 2017 
 

Register by 15th July (places are limited) by mailing; 
 

More INFO? Press HERE 

 
 

 

KIDS DOE-MIDDAGEN IN DE RODE RIK 
 

 

Vanaf maandag 17 juli 2017 biedt De Rode Rik op 
vier maandagmiddagen een leuke activiteit voor 
kinderen. De activiteiten worden begeleid door erva-
ren en volwassen vrijwilligers. 
Kinderen van alle leeftijden kunnen meedoen. Aan-
melding vooraf is wel nodig. 

 

Kosten per activiteit: € 1,50. 
Van 14.00 tot 15.30 uur in De Rode Rik. 

 

Meer informatie? 
Klik op de afbeelding of ga naar de site van De Rode Rik. 

 

  

  LUNCHTIME ENGLISH 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-27-lunchtime-english-2017-2018.pdf
http://www.roderik2.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-27-rode-rik-kids-doe-middag.pdf


BSO PARTOU THERESIALAAN: 
 

Vorige week donderdag hebben de kinderen van de bso heerlijk 
kunnen genieten van de Modderdag. Lekker spelen met modder 
wat kliederen en ravotten! Een heerlijke dag. 
 

Deze week hebben de kinderen van de bso ‘Zomerspellen’ als 
thema. Lekker veel buiten spelen en met water spelen. Maar ook 
tennissen, hockeyen, voetbal en nog veel meer!  
 Volgende week sluiten we het schooljaar samen af door op dins-

dag en donderdag middag te gaan kegelen.  
Vanaf 17 juli starten we met de vakantie bso. 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 

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


LAATSTE SPEELWEEKEND “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.  
 

Na 2 succesvol verlopen weekenden met veel bezoekers en enthousiaste reacties, 
wordt de musical “SHREK” nog 2x voor het voetlicht gebracht; morgenavond en 
zaterdagavond!  

Heeft u nog geen kans gezien hier met uw kind(-eren) heen te gaan? Zorg dan dat u er 
morgen of overmorgen als nog naar toe gaat! Het is een geweldige voorstelling waar 
ook u na afloop met veel plezier en enthousiasme over zult spreken.  
 

De recensies tot op heden waren ook lovend zoals u uit het volgende bericht kunt 
opmaken: 'SHREK de Musical' VOS-Oisterwijk: "Een heerlijke feelgood avond in het 

Oisterwijkse". 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 07 juli 20:30 u. 

Zaterdag 08 juli 20:30 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

