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15/07/2016 - 

21/07/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 14 juli Afscheid T. Vorstenbosch (BM stg Leijestroom)  

Rapport 3 gr. 3 t/m 8 gaat mee 
11.30-12.00: Kanjerles gr. 7  
16.00-17.30: OB & BB-overleg 
19.00: poetsavond groepen 1/2C en 1/2D 

Vrijdag 15 juli 14.30-15.15: Kanjerles gr. 6A 

Maandag 18 juli 19.00u - 20.30 u. musical groep 8 (zie weekbull) 
19.00: poetsavond groepen 1/2A, B en E 

Dinsdag 19 juli 19.00u - 20.30 u. musical groep 8a (zie weekbull) 
21.00 u. - 23.00 u. eindfeest groep 8 & 8a 

Woensdag 20 juli 12.00: uitzwaaien groepen 8 
19.00: poetsavond groepen 3-4 
19.45: MR vergadering 

Donderdag 21 juli Maandbulletin 12 gaat mee 
Doorschuifmoment gr. 3 t/m 7A 

Vrijdag 22 juli Laatste schooldag schooljr. 2015-2016 

 ROOSTERVRIJE middag voor ALLE groepen en 
het begin van de ZOMERVAKANTIE!! 

 
ZOMERVAKANTIE van maandag 25 juli t/m vrijdag 02 sept. 

 

 
 

JUF HILDE HEEFT EEN ZOON  
 

 

Woensdag, 29 juni is juf Hilde bevallen van 
een zoon.  
Hij heet Jimi.  
 

Wij feliciteren juf Hilde, haar man Rick en hun 
oudste zoon Dex van Harte met de geboorte 
van hun zoon Jimi. Veel geluk en een mooie 
toekomst samen. 

 

  

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_28_-_2016
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-28-2016.pdf


GROEPSVERDELING 2016 - 2017 
 

Graag informeren we u over de groepsverdeling voor het schooljaar 2016-2017 
 

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

juf Anneke 
Dielissen 

juf Anneke 
Dielissen 

juf Jolanda 
Franchimont 

juf Anneke 
Dielissen 

juf Anneke 
Dielissen 

      

1/2b juf Monique 
Hoevenaar 

juf Monique 
Hoevenaar 

juf Monique 
Hoevenaar 

juf Monique 
Hoevenaar 

juf Antoinette 
Spoormakers 

      

1/2c  juf Nicole  
van Zon 

juf Nicole  
van Zon 

juf Nicole  
van Zon 

juf Nicole  
van Zon 

juf Jolanda 
Franchimont 

      

1/2d juf Mieke 
Offermans 

juf Mieke 
Offermans 

juf Mieke 
Offermans 

juf Yvonne 
Mutsaars 

juf Yvonne  
Mutsaars 

1/2e 
 

juf Sophie 
Lansdaal 

juf Sophie 
Lansdaal 

juf Marlies 
Michels 

juf Marlies 
Michels 

juf Marlies 
Michels 

      

3 juf Babette 
Kuip 

juf Reinie 
Poelstra 

juf Reinie juf Babette 
Kuip 

juf Reinie 
Poelstra 

      

3a  
 

juf Renée 
Schenkelaars 

juf Renée  
Schenkelaars 

juf Reneé  
Schenkelaars 

juf Renée 
Schenkelaars 

juf Renée 
Schenkelaars 

      

4 * juf Hilde van 
Falier  

juf Hilde van 
Falier  

juf Anne Ma-
rie Hikspoor 

juf Anne Ma-
rie Hikspoor 

juf Hilde van 
Falier  

      

4a * juf Monique 
Teulings 

juf Ellen 
de Koning 

juf Ellen 
de Koning 

juf Ellen  
de Koning 

juf Ellen 
de Koning 

      

5 juf Stephanie 
Brouwer 

juf Stephanie 
Brouwer 

juf Stephanie 
Brouwer 

juf Stephanie 
Brouwer 

juf Stephanie 
Brouwer 

      

5a juf Dominique 
Kooper 

juf Dominique 
Kooper 

juf Dominique 
Kooper 

juf Marlous 
van der  
Miessen 

juf Marlous 
van der  
Miessen 

      

6 dhr. Mart van 
Loon 

dhr. Mart van 
Loon 

dhr. Mart van 
Loon 

dhr. Mart van 
Loon 

dhr. Mart van 
Loon 

      

6a juf Jacoline 
de Vries  

juf Jacoline 
de Vries  

juf Jacoline 
de Vries  

juf Jacoline 
de Vries  
(t/m medio okt. 2016) 

juf Jacoline 
de Vries 
(t/m medio okt. 2016)  

      

7  dhr. Luuk  
van Kessel 

dhr. Luuk van 
Kessel 

dhr. Luuk van 
Kessel 

juf Yvonne 
Sturing 

dhr. Luuk  
van Kessel 

      

7a dhr. Jasper  
van Schaijk 

dhr. Jasper  
van Schaijk 

dhr. Jasper  
van Schaijk 

dhr. Jasper  
van Schaijk 

dhr. Jasper  
van Schaijk 

      

8 juf Britt van 
den Heuvel 

juf Britt van 
den Heuvel 

juf Britt - juf 
Marloes ** 

juf Marloes 
van den 
Brand 

juf Marloes 
van den 
Brand 

      

8a juf Marlous 
van der  
Miessen 

juf Frida 
Lucas 

juf Frida 
Lucas 

juf Frida 
Lucas 

juf Frida 
Lucas 

* De groepen 4 worden ’s ochtends ondersteund door een extra leerkracht. 

** juf Britt en 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 op deze groepsindeling worden z.s.m. via MSI met een ieder gecommu-
niceerd! 
 

  



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 6 
- groep 5a   groep 6a 
- groep 6 & 6a      nieuw samengestelde groepen 7 & 7a 
- groep 7   groep 8  
- groep 7a   groep 8a 

 

Ter informatie sturen we u ook z.s.m. de meest recente klassenlijst van de groep van 
uw zoon/dochter voor komend schooljaar. Deze plaatsen we tevens in MSI op de 
groepspagina van uw kind van dit schooljaar.  
Voor het geval u nog vragen heeft kunt u bij mij terecht. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Gerard de Ronde, 
Directeur 
 

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. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

LOT CONTROLE NA DE ZOMERVAKANTIE 
 

Beste Ouders! 
 

Het schooljaar zit er zo goed als op. In dit laatste weekbulletin van dit schooljaar willen 
we alle ouders die het afgelopen schooljaar hebben meegeholpen met het ‘luizen plui-
zen’, van harte bedanken voor hun inzet. Ook voor komend jaar hopen we dat er weer 
heel veel enthousiaste ouders zullen zijn die hierbij willen helpen. 
 

De eerste LOT-controle in het nieuwe schooljaar is op woensdag 7 september. Wij 
stellen het namens alle LOT (Luizen Opsporings Team) ouders op prijs als de kin-
deren met 'schoon gewassen haren' naar school komen en dat er geen gel, wax en 

ingewikkelde vlechten in de haren zitten. Uiteraard ligt er ook een stukje verantwoor-
delijkheid bij u als ouder, om van te voren te checken of uw kind luizen heeft en zo-
doende al te behandelen.  
De LOT ouders worden om 8:45 uur verwacht en dienen door de hoofdingang binnen 

te komen (en dus niet via één van de zij-ingangen). 
  
Tevens blijven wij altijd op zoek naar nieuwe LOT-ouders, die op de WOENSDAG-
OCHTEND, na elke vakantie (dus in totaal maar 5 keer), mee willen helpen met luizen 

pluizen.  
 



Graag opgeven bij Jessica Hoelen en/of Ingrid Verwielen wanneer je je beschikbaar 
wilt stellen als LOT ouder. 
Met vriendelijke groet, namens de commissie Gezondheid & Preventie, 
Jessica Hoelen en/of Ingrid Verwielen 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Woensdagavond 20 juni om 19.45 u. is de laatste MR-vergadering van dit schooljaar. 
Indien u iets te melden of te vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste 
half uur van dit overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ou-
ders/verzorgers van onze school om hierbij aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 

INDIANENDAG GROOT SUCCES  
 

Mede door de inzet en de aanwezigheid van weer enorm veel ouders, hebben we een 
magnifieke Indinanendag en daarmee de afsluiting van de kleuterperiode van onze 
oudste kleuters kunnen vieren. Dank allen voor de inzet. Het was in één woord GE-
WELDIG. 
 

   
 

OVERZICHTLIJST GROEPSFOTO  
 

Onlangs heeft u via school de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. De overzichtslijst 
van de groepsfoto (wie is wie?) sturen wij u in de loop van komende week via MSI toe. 
We zullen dit document ook binnen MSI op de groepspagina van uw kind plaatsen.  
 

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? De spullen lig-
gen in de aula op een tafel uitgestald. In de zomervakantie worden de overgebleven 
spullen weggebracht naar een goed doel. 
 

  



MUSICAL GROEPEN 8 IN HET FORUM VAN HET MAURICK COLLEGE! 
  

 

HERINNERING - HERINNERING - HERINNERING 

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 18 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. 
                 
Tijdens de avondvoorstelling mag ieder kind max. 6 personen meenemen 
                 

Dinsdag 19 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 20 juli:  

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

andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 
                 

Donderdag 21 en vrijdag 22 juli zijn de groepen 8 VRIJ!! 
______________________________________________________________ 
 

  



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
14-07 Fréderique  1/2C 

16-07 Britte  3 
17-07 Sóphia  4A 
17-07 Valerie  1/2A 
19-07 Rard  5A 
20-07 Filip  5A 
20-07 Jones  4 
21-07 Anna  1/2B 
21-07 Olivier  4 
21-07 Renske  6A 
22-07 Eefje  4A 
22-07 Julius  1/2A 
22-07 Maxim  8A 
22-07 Pepijn  8 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
14-07 juf Marlous (ziek) 6A  juf Elke (vervangerspool) 
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
19-07 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
^ i.v.m. nascholing (HELE dag) 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

KINDERTOLK 
 

 

'Onze kinderen zijn onze meest liefde-
volle en eerlijke leermeesters!' 

Onze kinderen zijn veelal de belangrijkste personen in ons leven. 
Hun welzijn heeft onze hoogste prioriteit. 

Dus als er iets ‘mis’ is met onze kinderen, willen we ze helpen. 
We willen tenslotte het beste voor onze kinderen. 

 

Wilt u weten wat de kindertolk voor u en uw kind hierbij kan betekenen?  

Lees dan de folder, KLIK HIER! 
 

LUNCHTIME ENGLISH 
 

 
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 7 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 Eng-
lish 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 (24 week programme) 
Group size: a maximum of 8 children per class 
 

Where: Basisschool De Schalm, Vught 
Start date: September 20 15  

 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-23-kindertolk.pdf


MOVE VUGHT SPORTZOMER 
 

  
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-27-move-sportzomer-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-27-move-sportzomer-2016.pdf

