
 

37-28 
14/07/2017 - 

31/08/2017 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 

Donderdag 13 juli 
Maandbulletin 12 gaat mee 

Doorschuifmoment gr. 3 t/m 7A 

Vrijdag 14 juli Laatste schooldag schooljr. 2015-2016 

 
ROOSTERVRIJE middag voor ALLE groe-
pen en het begin van de ZOMERVAKAN-
TIE!! 

  

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

Zaterdag 15 juli  

Zondag 16 juli  

Maandag 17 juli Zomervakantie 2016 dag 1 week 1 

Dinsdag 18 juli  

Woensdag 19 juli  

Donderdag 20 juli  

Vrijdag 21 juli  

------------------------------------------------------ 

Vrijdag 25 aug. Einde Zomervakantie 2017 

Maandag 28 aug. EERSTE SCHOOLDAG schooljr. 2017 – 2018 

Dinsdag 29 aug.  

Woensdag 30 aug. 08:45 u.: hoofdluiscontrole gr. 1-2 t/m 8A 

Donderdag 31 aug. Maandbulletin 01 gaat mee naar huis 

Vrijdag 01 sept.  
 

 
 

BANKJES 
 

Afgelopen dinsdagavond kregen we van de groepen 8 een prachtig bankje met ingelegd 
mozaïek.  
Het bankje is helemaal door leerlingen zelf bekostigd met kleine klusjes, heitje voor een 
karweitje en sponsoring. Binnen vier dagen was het geld binnen en kon het grote werk 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-28-2017.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


van ontwerpen en mozaïeken van start gaan. Het aanbieden van mozaïek bankjes is de 
start van een nieuwe traditie vanuit leerlingen uit de groepen 8, om een blijvend aan-
denken aan onze school te schenken. 
Zo’n prachtig cadeau ontstaat niet vanzelf. Een groep van vijf tot zes gemotiveerde en 
doortastende ouders heeft hier samen met leerlingen vele avonden en weekenden aan 
gewerkt. De ontwerpen van  leerlingen werden omgezet in eeuwig mozaïek.  Het resul-
taat mag er zijn! 
 

   

 

Heel veel dank voor alle inspanningen, alle avonden en zelfs weekenden, die ingezet 
zijn om alles op tijd af te krijgen! We zijn trots op jullie en ik verheug me om erop te 
mogen gaan zitten! 
 

Gerard de Ronde 
 

ZOMERVAKANTIE 
  

De zomer is gekomen 
 

De zomer is gekomen 
als de langste dag begint. 
Met alle mooie groene bomen 
en de warme zomerwind. 
En hoor de vogels fluiten 
in het bos en in de straat. 
Alle kinderen spelen buiten 
tot de zon naar bed toe gaat. 
 

 

We wensen u een welverdiende vakantie toe en zien iedereen weer graag gezond 
en uitgerust terug aan het begin van het nieuwe schooljaar.  
 

Hele fijne en zonnige vakantie toegewenst!  
 

Team basisschool De Schalm. 
 

RAPPORTMAPPEN INLEVEREN 
  

Afgelopen week 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. 
 

BEDANKT HULPOUDERS 
  

Ook dit jaar willen wij, het team van leerkrachten, u graag 
bedanken voor alle bewezen diensten van het afgelopen 
schooljaar. 
We zijn er trots op dat ruim een derde van alle gezinnen 
direct betrokken is bij onze schoolse aangelegenheden. 

 



OUDERPORTAAL   
t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

 

‘Mijn School Info’ (MSI) is het ouderportaal wat we gebruiken voor de communicatie 
tussen u als ouder/verzorger en school. Op MSI heeft ieder groep een speciale groeps-
pagina. Hier vindt u o.a. foto’s van de laatste activiteiten in de groep van uw zoon/doch-

ter. Ook wordt hier in voorkomende gevallen een document geplaatst wat voor u als 
ouder van belang is. Bezoekt u daarom regelmatig even de groepspagina. 
In het ouderportaal MSI kunt u zelf uw persoonlijke gegevens en die van uw kinderen 
(allen apart!!), aanpassen. Bent u verhuisd of heeft u een ander mailadres of telefoon-
nummer, wijzigt u dit dan hier a.u.b. zelf. U kunt deze gegevens ‘verborgen’ houden voor 
andere ouders wanneer u dit wenst. Om er zeker van te zijn dat uw info/wijziging overal 
goed wordt doorgevoerd, vragen we u om dit ook nog even via een MSI berichtje door 
te geven aan de administratie/directie. 
Nieuwe kinderen op onze school en hun ouders/verzorgers krijgen z.s.m. vanuit school, 
op het aan ons bekend gemaakte mailadres, de benodigde info om ook toegang te krij-
gen tot MSI. 
Bent u nog onvoldoende bekend met MSI dan kunt op onze website (Ouderinfo MSI 

ouderportaal), via DEZE LINK (klikken) nog meer te weten komen! Hierin staat bij-

voorbeeld kort uitgelegd wat MSI is en kan en wat u er mee kunt doen. 
 

Klassenouders in MSI 
In verband met de jaarovergang, nieuwe groepssamenstelling e.d., worden m.i.v. 01 
aug. de ‘toegangsrechten’ op MSI weer teruggebracht tot de oorspronkelijke instellin-
gen. Voor de huidige klassenouders betekent het dat zij vanaf 1 aug. geen mails meer 
kunnen versturen namens de groepsleerkracht van hun zoon/dochter.  
Namens de groepsleerkrachten bedanken we alle klassenouders voor hun inzet het af-
gelopen schooljaar. 
 

AFSCHEID EN LAATSTE WEEKBULLETIN 
  

Afgelopen maandag en dinsdag hebben we met de hele school 
kunnen genieten van de musical “Ren voor de Robot” die de kin-
deren uit de groepen 8 voor ons hadden ingestudeerd. Robots 
worden door uitvinder Stein Breingein ingevoerd in Middelstad. 
Ze zijn zeer geavanceerd en nemen weldra veel van de dage-
lijkse handelingen over. Zo is er een robot die het dagelijkse wan-
delingetje met opa verzorgd, een robot die als winkelbediende 
werkt bij de slager en een robot die de verkering gaat regelen. 
Maar niet iedereen is hier gelukkig over wat zorgt voor lachwek-
kende momenten. Een musical die ons dus liet nadenken over de 
snelheid van de veranderingen. 

 

 

Voor het derde achtereenvolgende jaar werd de musical opgevoerd in Het Forum van 
het Maurick College. Ook nu is werd ons weer duidelijk dat dit een prima locatie is om 
dit te doen. We zijn Het Maurick College dan ook dankbaar voor deze mogelijkheid en 
hopen hier ook komend schooljaar weer gebruik van te kunnen maken.  
 

Wanneer de laatste klanken van de musical hebben geklonken, komt het moment van 
afscheid nemen dichtbij. Gister hebben we daarom ook afscheid moeten nemen van de 
kinderen uit de groepen 8 die allemaal hun eigen talenten verder gaan ontwikkelen op 
de middelbare school. Samen met alle overige kinderen van onze school, hebben we 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/handl-msi-ouders-verzorgers-2016.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


ze uitgezwaaid een nieuwe, misschien wat onzekere maar vooral spannende toekomst 
tegemoet. 
 

Met dit afscheid komt er voor een groot aantal gezinnen ook een eind aan een (lange) 
periode basisschooltijd in het bijzonder bij ons op De Schalm. Namens het gehele team 
willen wij al die ouders/verzorgers bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij 
wensen hen heel veel geluk en alle goeds voor de toekomst van henzelf en hun gezin 
toe. 
Wanneer u komend schooljaar geen kind meer op De Schalm heeft zitten, dan ontvangt 
u m.i.v. het nieuwe schooljaar ook géén berichten meer zoals het weekbulletin via MSI. 
Uw inlog op dit ouderportaal zal binnenkort dan ook komen te vervallen. 
 

KALENDER 2017 – 2018   
 

Ieder jaar, met het laatste weekbulletin, krijgen alle kinderen die komend schooljaar de 
oudste uit een gezin op onze school zijn, een jaarkalender mee naar huis. Helaas is 
deze nieuwe kalender op dit moment nog ‘under construction’.  
 

We streven er naar deze kalander uiterlijk in de eerste schoolweek van het nieuwe 
schooljaar voor u beschikbaar te hebben. Zodra de kalender gereed is, zal deze op de 
website van school worden gezet (AGENDA).  

Onder het kopje ‘ouderinfo’ ‘Vakantierooster’ vindt u hier nu reeds het jaarover-
zicht. In MSI worden de agenda items, zoals die op de kalender komen te staan, ook 

genoteerd. Wanneer u deze agenda koppelt met uw digitale kalender in Outlook, Google 
Calendar e.d., worden deze items ook hier getoond. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

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 30 augusts. Wij stellen 
het namens alle LOT (Luizen Opsporings Team) ouders op prijs als de kinderen 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 verantwoordelijkheid bij u als 
ouder, om van te voren te checken of uw kind luizen heeft en zodoende al te behande-
len.  
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 WOENSDAGOCH-
TEND, na elke vakantie (dus in totaal maar 5 keer), mee willen helpen met luizen plui-

zen.  

______________________________________________________________ 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2017-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2017-2018.pdf


 
 

OVERZICHTLIJST GROEPSFOTO  
 

Onlangs heeft u via school de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. De overzichtslijst 
van de groepsfoto (wie is wie?) kunt u sinds deze week op de groepspagina van uw 
zoon/dochter vinden in MSI.  
 

GROEP 8 VEREEUWIGT ZICHZELF OP HET SCHOOLPLEIN 
 

De jongens en meisjes van groep 8 hebben onder luid applaus van leerkrachten, ouders 
en leerlingen hun basisschooltijd definitief afgesloten. Deze groep 8-ers heeft er echter 
wel voor gezorgd dat de school ze nooit zal vergeten. Op het schoolplein staat hun af-
scheidscadeau te pronken: een bankje waarop ze allemaal de eerste letter van hun 
naam hebben gemozaïekt. Zo hebben deze leerlingen zich vereeuwigd op het school-
plein. 
 

De 46 kinderen uit de twee groep 8-klassen hebben geld ingezameld met heitjes voor 
kwarweitjes waarmee de materialen zijn gekocht voor het mozaïeken. Ze hebben hun 
letter zelf ontworpen en met mozaïeksteentjes op de bank geplakt. ‘Houdoe en bedankt’ 
staat er heel toepasselijk op de zijkant van de bank. Ouders hebben geholpen met de 
afwerking. De groep-8’ers zijn enorm trots op het eindresultaat 
 

 
 

BINNENKOMST GROEPEN 1-2 SCHOOLJAAR 2017-2018 
 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het naar binnen gaan van de kinderen in de 

groepen 1-2 anders verlopen. In DEZE BRIEF kunt u lezen hoe dit zal gaan.    

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-28-binnenkomst-1-2.pdf


 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

31 
31 juli 
 

ZOMERVAKANTIE 2017 
dag 15 – wk 3 

01 aug. 
 

02 aug. 
 
 

32 
07 aug. 
 

ZOMERVAKANTIE 2017 
dag 22 – wk 4 

08 aug. 09 aug. 

33 
14 aug. 
 

ZOMERVAKANTIE 2017 
dag 29 – wk 5 

15 aug. 16 aug.  

34 
21 aug. 
 

ZOMERVAKANTIE 2017 
dag 35 – wk 6 

22 aug. 23 aug.  

35 
28 aug. 
 

EERSTE SCHOOLDAG 
2017-2018! 

29 aug. 30 aug.  
 

08:45 u.: hoofdluiscon-
trole gr. 1-2 t/m 8A 

   

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_aug_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-28-maandoverzicht-aug-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-28-maandoverzicht-aug-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-28-maandoverzicht-aug-2017.pdf


 

 
12 

01/08/2017 - 
31/08/2017 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

03 aug.  
 
 

04 aug. 
 

05 aug. 
 
 

06 aug. 
 
 

10 aug.  11 aug. 12 aug. 13 aug. 

17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 

24 aug. 25 aug.  
 

Einde Zomervakantie 
2017 

26 aug. 27 aug. 

31 aug. 
 

maandoverzicht 1 
komt uit 
 

01 sept. 
 

02 sept. 03 sept. 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-28-maandoverzicht-aug-2017.pdf


‘GELUK MAAK JE ZELF’ 
 

Afgelopen schooljaar stond in het teken van het 90 jarig bestaan van onze school. In 
dat kader hebben dit schooljaar bestempeld tot ‘Het GELUKSJAAR’! 
Een werkgroep ‘GELUK’ heeft zich dit schooljaar beziggehouden met het organiseren 
van heel veel uiteenlopende activiteiten rondom dit thema. 

Aan het eind van dit ‘Geluksjaar’ blikt de werkgroep in DEZE BRIEF terug op wat er 

allemaal is gebeurd. 
 

 
 

‘LINK(S)’ NAAR DE LAATSTE FOTO’S 
 

Via het MSI bericht via welke u ook dit weekbulletin kunt lezen, staan voor de betref-
fende ouders/verzorgers van onze kinderen één of meerdere ‘links’ naar foto’s die op 
het Internet geplaatst zijn. Deze foto’s zullen tot aan het begin van het nieuwe schooljaar 
(begin september) voor u beschikbaar blijven. Daarna zullen ze van het Internet verwij-
derd worden. 

______________________________________________________________ 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-28-geluk-maak-je-zelf.pdf


VERJAARDAGEN IN DE ZOMERVAKANTIE EN DE MAAND AUGUSTUS: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
13-07 Julius  3  11-08 Teun  8A 
14-07 Fréderique  3A  13-08 Philine  4 
16-07 Britte  4  13-08 Gijs  4A 
17-07 Valerie  1/2A  13-08 David  8 
17-07 Sóphia  5  16-08 Mats  6A 
20-07 Jones  5A  16-08 Charlotte  8 
20-07 Filip  6A  18-08 Mateo  3A 
21-07 Olivier  5A  19-08 Victoria  5 
21-07 Renske  7A  19-08 Jamie  6 
22-07 Julius  3A  20-08 Olivier  1/2C 
22-07 Eefje  5A  21-08 Gijs  4A 
24-07 Daan  1/2C  21-08 Sep  8 
24-07 Féline  1/2D  22-08 Loulou  1/2E 
24-07 Frederique  4  22-08 Sip  7 
24-07 Lucas  4A  22-08 Amy  8 
24-07 Juliette  4A  23-08 Victoria  5 
24-07 Amber  5A  23-08 Klaas  7A 
25-07 Casper  7A  24-08 Rosalie  7A 
26-07 Winnie  7  25-08 Marie  1/2C 
27-07 Jasper  5  25-08 Stan  8A 
31-07 Joa  4  26-08 Fabian  3 
01-08 Valentijn  3A  26-08 Millen  4 
01-08 Nathan  5A  26-08 Simone  8 
01-08 Giph  6  27-08 Milan  3 
03-08 Floris  3A  27-08 Floor  4 
04-08 Lola  1/2D  27-08 Janneke  4A 
04-08 Jos  5A  28-08 Mila  1/2B 
06-08 Bram  1/2E  28-08 Gijs  4 
06-08 Mia  4  29-08 Maurits  7A 
07-08 Sophie  1/2C  30-08 Hein  1/2D 
08-08 Thomas  1/2C  30-08 Olaf  4A 
08-08 Lotte  6  30-08 Madelief  5 
09-08 Kaatje  1/2A  31-08 Tijme  1/2E 
10-08 Kick  1/2A  31-08 Wies  4 
Vermeld zijn alléén de verjaardagen van de kinderen die begin dit schooljaar ook al op onze school zaten en de 
‘oude’ groepsaanduiding! 
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND JULI -  AUGUSTUS: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
17-07 

Alle leerkrachten genieten, net als de kinderen van onze school, van een wel-
verdiende ZOMERVAKANTIE 

t/m 
25-08 

______________________________________________________________ 
 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

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


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. 

 

BSO PARTOU THERESIALAAN: 
 

Vanaf 17 juli starten we met de vakantie BSO. 

  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


 

Ook in deze vakantie weken 
staan al weer leuke uitjes op 
de planning, zoals de Na-
tuurbus, een workshop ‘Into 
the wild wild woods’ waarin 

 
we een fantasieverhaal gaan spelen in het bos, 
naar Fun to Move, op bezoek bij de Jeugdnatuur- 

wacht, veel wateractiviteiten, workshops in de Kooktuin, workshop in de Pluktuin, ma-
ken van gezond voedsel, workshop ‘Alles wat je weggooit wordt mooi’ en nog veel 
meer!! 

Team Partou Theresialaan wenst alle kinderen, ouders en col-
lega’s een fijne zomervakantie toe! 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 
 

 ‘ONDER DE PANNEN’ START MET 0-4 JARIGEN GROEP 
 

 
Kinderopvang Onder de Pannen is een vestiging welke valt onder de Wet Kinderopvang 
en is geregistreerd in het kinderopvangregister van de gemeente Vught.  
Na de zomervakantie openen zij een nieuwe groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ver-

dere informatie over deze nieuwe groep ‘de bijtjes’ leest u HIER! 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-28-onder-de-pannen.pdf
https://www.kinderopvangonderdepannen.net/

