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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 24 aug.  

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.  

 

 
 

START NIEUW SCHOOLJAAR ANDERE SCHOOLTIJDEN  
 

Na zes weken te hebben genoten van zon, zee, strand én elkaar breekt a.s. maandag 
weer het ‘gewone leven’ aan. Na een periode waarin we de vertrouwde structuur en 
regelmaat wat hebben kunnen laten vieren, breekt nu weer een tijd aan van een zekere 
regelmaat. 
 

Na de ouderraadpleging afgelopen schooljaar en de instemming van de oudergeleding 
MR, hebben we in het kader van ‘andere schooltijden’ aan het einde van afgelopen 
schooljaar gekozen voor een tussenstap vanaf het begin van dit nieuwe schooljaar: 
 

Vanaf a.s. maandag 28 augustus komt er een aanpassing van de middagpauze naar 1 
uur, waardoor de school op ma/di/do/vr uit gaat om 15.15u. De eindtijd op de woensdag 
blijft staan op 12.30u. 
 

Zoals we destijds met onze ouders gecommuniceerd hebben is dit slechts een tussen-
stap. Er ligt de intentie vanuit de directie en het team om naar een ander model van 
schooltijden te gaan in dit nieuwe schooljaar. Er staat dus opnieuw een ouderraadple-
ging op de agenda. De MR heeft de directie geadviseerd dat spoedig op te pakken. 
Deze tussenstap wordt gezet, omdat het uiteindelijke model van schooltijden nog niet 
helder is en omdat de school op korte termijn rust wil creëren. Het nieuwe model dient 
meer rekening te houden met de terugkoppeling die we nu van ouders hebben mogen 
ontvangen en de vraagstelling naar de ouders zal explicieter moeten plaatsvinden om 
een duidelijker beeld te kunnen vormen.  
De wijziging naar 1 uur middagpauze heeft geen effect op de kosten TSO. De aan de 
school gelieerde opvangorganisaties zijn door ons op de hoogte gebracht van de gewij-
zigde eindtijd naar 15.15 uur. 
 

We wensen de kinderen en u een heel fijn en leerzaam schooljaar. 
Team en medewerkers  
bs. De Schalm 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-34-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_34_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


‘LES JE DORST’  
 

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. We willen het nieuwe schooljaar fris gaan 
starten door met de school deel te gaan nemen aan het project Les je Dorst in samen-

werking met Brabant Water. 

Voor meer info hierover KLIK HIER! 
 

JUF JACOLINE HEEFT EEN ANDERE BAAN  
 

Onverwacht kregen we in de eerste week van de zomervakantie het bericht dat juf Ja-
coline een baan heeft aanvaard bij Kentalis Talent als groepsleerkracht van groep 5  op 
de afdeling TOS (kinderen met een taalontwikkelingsstoornis). 
 

In een aparte brief t.a.v. de ouders van de nieuwe groep 6 informeren we deze groep 
over de invulling van deze opengevallen vacature. 
 

We wensen juf Jacoline veel succes met de start op onze school en de nieuwe uitdaging 
daarna bij Kentalis Talent. Op voorhand bedanken we juf Jacoline voor haar inzet en 
betrokkenheid bij onze leerlingen. 
 

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 (nogmaals) lezen hoe dit zal 

gaan.  
 

KALENDER 2017 – 2018   
 

Alle oudste kinderen uit een gezin op onze school krijgen binnenkort de schooljaarka-
lender mee naar huis. Op dit moment wordt er de laatste hand aan gelgd. Het streven 
is er om deze uiterlijk in de 2e schoolweek met uw kind op papier mee naar huis te 
geven.  
 

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. 
 

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 kin-
deren (allen apart!!), aanpassen. Bent u verhuisd of heeft u een ander mailadres of 

telefoonnummer, 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/wij-
ziging overal goed wordt doorgevoerd, vragen we u om dit ook nog even via een MSI 
berichtje door te geven aan de administratie/directie. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-34-les-je-dorst.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-28-binnenkomst-1-2.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2017-2018.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2017-2018.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


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. 
 

REMINDER …. RAPPORTMAPPEN INLEVEREN …. REMINDER 
  

In de voorlaatste schholweek van het afgelopen schooljaar heeft uw kind het 3e en laat-
ste rapport van dat 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.  
Wanneer het voor de vakantie niet gelukt is dit rapportmapje in te leveren bij de groeps-
leerkracht vragen we u dit uiterlijk volgende week in te leveren bij de (nieuwe) groepsleer-
kracht van uw kind? Hartelijk dank voor uw medewerking. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

LOT CONTROLE NA DE ZOMERVAKANTIE 
 

Beste Ouders! 
 

De zomervakantie is weer bijna voorbij. Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie 
gehad. Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur en daarmee ook de eerste lui-
zencontrole op woensdag 30 aug. om 8:45 u. 
 

Hulpouders wordt gevraagd via de hoofdingang naar binnen te gaan. Het pluizen ge-
beurt klassikaal, dit is het meest effectief en voor kinderen en ouders het prettigste. Per 
groep zijn er 4-6 ouders nodig. Mocht u kunnen komen helpen, dan kunt u dit aangeven 
bij de klassenouder van de groep. Hoe meer ouders er kunnen helpen, hoe sneller het 
pluizen is gebeurd. Jessica Hoelen zal aanwezig zijn om e.e.a. te coördineren.  
 

Als er bij een kind luizen zijn gevonden, mag het gewoon terug de groep in. Alleen de 
directie wordt op de hoogte gesteld, zodat ouders gebeld kunnen worden dat hun kind 
luizen heeft. De groepsleerkracht wordt pas aan het einde van de ochtend ingelicht. Alle 
ouders uit de groep krijgen een brief mee naar huis om extra te controleren. 
 

We vragen alle kinderen met schoongewassen haren, zonder ingewikkelde vlechten en 
zonder gel naar school te laten komen. Natuurlijk blijft het belangrijk eigen kinderen ook 
regelmatig zelf op luizen te controleren. Liever niet op de ochtend van de luizencontrole. 
 

Bedankt voor jullie hulp. 
 

Hartelijke groeten,  
Jessica Hoelen en Ingrid Verwielen, 
 

Ouderraad, commissie gezondheid en preventie  

______________________________________________________________ 
 
 

  

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


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Jasmijn  groep 6A   Felix  groep C 

 Max  groep 7A   Billy  groep D 

 Juul  groep 7A   Matthijs  groep E 

 Julius  groep 6A   Liv  groep E 

 Verena  groep 4   Julie  groep C  

 Pepijn  groep 4A   Tijner  groep A  

 Willem  groep 3   Lorrain  groep C  

 Inke  groep E   Lenne  groep E 

 Catootje  groep B   Casper  groep E 

 Myrthe  groep B   Willem  groep A 

 Nikki  groep D   Mare  groep A 
 

Wij wensen hen een goede start toe van een leerzame en fijne basisschoolperiode. 
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
25-08 Marie  3A 28-08 Gijs  5 
26-08 Fabian  4 29-08 Maurits  8A 
26-08 Millen  5A 30-08 Hein  1/2D 
27-08 Milan  4 30-08 Olaf  5A 
27-08 Janneke  5 30-08 Madelief  6 
27-08 Floor  5A 31-08 Tijme  1/2E 
28-08 Mila  1/2B 31-08 Wies  5A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
 GÉÉN   n.v.t. 

______________________________________________________________ 


