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AGENDA: 
Donderdag 03 sept. MijnSchoolinfo koppelcodes meegegeven!!  

(activeren vóór 29 sept. 2015) 

Vrijdag 04 sept.  

Maandag 07 sept. 08:45 u.: hoofdluiscontrole gr. 1-2 t/m 8A 
16.00 – 17.15: overleg werkgr. REKENEN 
19.30-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 08 sept. 16.00 – 17.15: OB & BB - overleg 

Woensdag 09 sept. 12.30: start actie Jantje Beton gr. 5, 6 en 8! 
20.00: Ouderraadvergadering 

Donderdag 10 sept.  
Vrijdag 11 sept. roostervrij gr. 1 t/m 4 

12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

 

 
 

WELKOM  

 

Afgelopen maandag is iedereen weer met heel veel enthousiasme van start gegaan 
van weer een heel nieuw schooljaar. De verhalen van zonovergoten vakanties maar 
ook van veel actieve vakanties waren alom te horen. Iedereen bruist dan ook van de 
energie en heeft er enorm veel zin in om te beginnen. 
Alle nieuwe kinderen en hun ouders willen we nog even apart welkom heten. Samen 
gaan we er voor om dit, en alle nog komende schooljaren, te maken tot een fijne, leer-
zame en gezellige schoolperiode voor uw kind(-eren) maar ook voor u! 
 

Tijdens de vakantie hebben we er met het hele team hard aan gewerkt om het school-
jaar goed te kunnen starten. Behalve het gebruikelijke onderhoudswerk, schoonmaken 
en schilderen o.a., heeft ook de ICT op onze school een flinke ‘boost’ gemaakt. De 
kinderen uit vooral de BB van onze school, zullen dat u ongetwijfeld al hebben verteld. 
 

Namens het voltallige team wensen wij iedereen een heel fijn schooljaar toe. 
 

SCHOOLBENODIGDHEDEN 
 

De school verstrekt de kinderen in alle groepen de benodigde schoolbehoeften. Het is 
daarom niet noodzakelijk maar ook niet gewenst, dat kinderen pennen, potloden, 

stiften, gummen, linialen, of andere dan de aangegeven spullen van thuis meenemen. 
Het wordt ten sterkste ontraden kinderen waardevolle voorwerpen en speelgoed mee 
naar school te geven, tenzij hier bij gelegenheid om wordt gevraagd. 
 

Aan kinderen in groep 4 wordt een vulpen verstrekt, die zij alleen op school gebruiken. 
Tot en met groep 8 wordt op school met een vulpen geschreven. De kinderen krijgen 
hiervoor de benodigde vullingen. Tegen kostprijs (€5,=) kan op school een nieuwe 
vulpen worden gekocht indien de van school gekregen vulpen defect of kwijt is ge-
raakt. 



In de schriften wordt op school alleen met een vulpen geschreven; dus niet met bal-
pen. 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen éénmalig een koptelefoon die ze meenemen naar 
de leerjaren 6, 7 & 8. Indien een leerling de koptelefoon verliest of wanneer deze de-
fect raakt, kan er op school een nieuwe aangeschaft worden à € 1,50 p.s. 
 

In bijgevoegd schema kunt u teruglezen wat van thuis meegenomen dient te worden 
(X). Alle overige materialen die van thuis worden meegenomen zijn niet nodig. Indien 

onduidelijkheid bestaat over de aan te schaffen spullen kunt u de groepsleerkracht om 
advies vragen. 
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Gr 1/2     X  

Gr 3 X X X    

Gr 4 X X X    

Gr 5 X X X    

Gr 6 X X X X  X 

Gr 7 X X X X  X 

Gr 8 X X X X  X 
 * Op maandag, woensdag en vrijdag kan voor € 5,= p.s. een vulpen bij meneer Ton  

 een vulpen worden aangeschaft. 
 

KLEUTERS: GYMSCHOENEN 
 

Beste ouders,  
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kind gymschoenen met klittenband mee te geven. Deze 

moeten voorzien zijn van de naam van uw kind. De schoenen blijven op school en 
worden in een klassenbak bewaard. Dank voor uw medewerking. 
 

KENNISMAKINGSAVOND    
 

Op woensdagavond 16 sept. organiseren we voor alle groepen de jaarlijkse algeme-

ne kennismakingsavond. 
Deze avond begint om 19.15 u. (deur open) en zal duren tot uiterlijk 22.00 u.  
Binnenkort informeren we u nader over de invulling van deze avond. Wij vragen u nu 
reeds om deze avond te reserveren in uw agenda en hopen u dan op school te mogen 
begroeten.  
 

Dhr. G. de Ronde & G. van Gils 
Directie 
 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

 

Aan het eind van het vorig schooljaar hebben we alle ouders/verzorgers op onze 
school geïnformeerd over de nieuwe tool die we gaan gebruiken t.b.v. de communica-
tie, ‘Mijn School Info’. Met behulp van dit ouderportaal gaan we dit met u communice-

ren.  

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


Om deze communicatie z.s.m. dit schooljaar goed via MSI te kunnen laten verlopen, 
hebben we destijds een ieder een zogenoemde ‘koppelcode’ gegeven. Helaas lukte 
het slechts enkelen van u om deze code tijdig te activeren. We hebben daarom gister 
(en vandaag) aan al die ouders die deze code nog niet hebben kunnen activeren, een 
nieuwe code gegeven. Deze nieuwe koppelcode dient vóór 29 sept. geactiveerd te 
worden om zo gebruik te kunnen maken van MSI.  

Over de werking en het hoe en wat kunt u in die brief meer lezen. Middels DEZE 
INFO (klikken) komt u ook meer te weten! Hierin staat nog even kort uitgelegd wat 

MSI is en kan en wat u er mee kunt doen. 
 

Zodra de communicatie alleen/hoofdzakelijk via MSI verloopt, informeren we u op-
nieuw. 
 

Heeft u de koppelcode reeds geactiveerd? Gebruikt u dan vanaf heden deze tool om 
met ons te communiceren (ziekmeldingen, vragen, opmerkingen e.d.) 
 

N.B.: De koppelcode dient geactiveerd te worden vóór 29 sept. a.s. 
 

RAPPORTMAPPEN INLEVEREN 
 

Aan het eind van het afgelopen schooljaar hebben alle kinderen hun rapportmap mee 
naar huis gekregen. Het is nog niet iedereen gelukt deze map vóór de zomervakantie 
mee terug naar school te nemen. Mocht dat voor uw kind(-eren) gelden, wilt u hen dan 
komende week het rapportmapje mee naar school geven? 
Dank u wel. 
 

VERSLAG MIRT VERKENNING N65  
 

Via ‘DEZE INFO’ informeren wij u over de Tussenstand MIRT Verkenning N65 Vught-

Haaren juli 2015. 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeen-
ten Vught, Haaren en ‘s-Hertogenbosch onderzoeken aanpassingen aan de N65 in 
Vught en Haaren. Deze partijen vormen met elkaar de Stuurgroep N65. Het primaire 
doel van de verkenning is het verbeteren van de leefbaarheid.  
Klik op ‘DEZE INFO’ voor het complete verslag. 
 

HOERA EEN ZOON!  
 

Tijdens de zomervakantie is juffrouw Sophie bevallen van een zoon, Tobias. Tobias, 
mama Sophie maar ook grote broer Matthijs en papa Maarten maken het goed.  
 

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk! 
Zodra we een foto van Tobias hebben gekregen, laten we u die uiteraard direct zien. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

L.O.T. - TEAM IN ACTIE  
 

Beste ouders, 
Aanstaande maandag, 7 september, is de eerste hoofdluiscontrole van het nieuwe 
schooljaar. 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 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020142015%20BIJLAGEN/wk%2027%20MSI%20info%20aan%20ouders.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020142015%20BIJLAGEN/wk%2027%20MSI%20info%20aan%20ouders.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2036%20N65%20MIRT%20verkenning.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2036%20N65%20MIRT%20verkenning.pdf


verantwoordelijkheid bij u als ouder, om van te voren te checken of uw kind luizen 
heeft en zodoende al te behandelen. Gelieve niet de ochtend van school, maar graag 
in het weekend. 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). Voor 
de groepen 1 t/m 4 verzamelen we bij de onderbouw en voor de groepen 5 t/m 8 bij de 
bovenbouw.  
  

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe LOT-ouders die mee willen helpen met lui-
zen pluizen. Het blijkt toch dat het moelijk is om voldoende ouders te vinden die mee 
willen helpen met luizen pluizen. Het is echt maar 5 keer per jaar (na elke vakantie) en 
als er veel ouders zijn, zijn we ook zo klaar! 
  

Met vriendelijke groet, 
Namens de commissie Gezondheid & Preventie 
Michelle Kwantes en Kim Wesselman 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 7 sept. om 19.30 u., is de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. 
Indien u iets te melden of vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste half 
uur van dit overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers 
van onze school om hierbij aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten, naast alle nieuwe 4-jarigen die dit schooljaar zijn gestart in de groepen 1-2, 
ook van harte welkom de kinderen die, als gevolg van o.a. verhuizing, vanaf dit school-
jaar onze school bezoeken: 
 

Felix Isacson gr. 1/2A Charlotte Beekwilder gr. 7 

Pien Rademakers gr. 1/2A Simone Ensink  gr. 7 

Tessa Sluijter gr. 4 Mi-lou Thielen gr. 7 

Sofie de Zeeuw gr. 4 Faris Saleh gr. 7A 

Hugo Rademakers gr. 4A Filène Roijmans gr. 8 

Donna Roijmans gr. 5 Tim de Zeeuw  gr. 8 

Luuk Ensink gr. 5A Olivier Beekwilder gr. 8A 

Rosalie Thielen gr. 6 Esmee Leer  gr. 8A 

Klaas Rademakers gr. 6A Olivier van Osch gr. 8A 

Annemijn Roijmans gr. 6A Daan Sluijter gr. 8A 
Anna de Zeeuw  gr. 6A  

 



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

 

 

 



 

  
 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

36 
31 aug. 
 
EERSTE SCHOOLDAG 
2015-2016! 

01 sept. 
 
 

02 sept. 

37 
07 sept. 
 
08:45 u.: hoofdluiscon-
trole gr. 1-2 t/m 8A 
16.00 – 17.15: overleg 
werkgr. REKENEN 
19.30-22.00: MR-
vergadering 

08 sept. 
 
16.00 – 17.15: OB & BB 
- overleg 

09 sept. 
 
12.30: start actie Jantje 
Beton gr. 5, 6 en 8! 
20.00: Ouderraadverga-
dering 

38 
14 sept. 
 
 

15 sept. 
 
16.00 – 17.15: overleg 
werkgr. BHV 
 

16 sept. 
 
19.30 u.: kennisma-
kingsavond groepen 1-
2A t/m 8A 
 

39 
21 sept. 
 
15.45: Maandagge-
sprekken (gr. 1/2 t/m gr. 
8a) 
19.30-20.30: info avond 
Woldhuis tbv groepen 7 
 

22 sept. 
 
 

23 sept. 
 
EINDE actie JB 
12.00: start Kinderpost-
zegel Actie  
 

40 
28 sept. 
 
 

29 sept. 
 
20.00-23.00: GMR-
vergadering 
 

30 sept. 

 



 

 

 
01 

04/09/2014 - 
24/09/2014  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

03 sept. 
 
 

04 sept. 
 
 

05 sept. 
 
 

06 sept. 

10 sept. 
 
 

11 sept. 
 
roostervrij gr. 1 t/m 4 

12 sept. 
 
 

13 sept. 

12.00: i.v.m. studiemiddag 

TEAM 
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
overige GROEPEN 

17 sept. 
 
 

18 sept. 
 
spelletjesmiddag gr. 
1/2 
 

19 sept. 
 
 

20 sept. 

24 sept. 
 
maandoverzicht 2 
komt uit 
16.00 – 17.15: OB & 
BB - overleg 
 

25 sept. 
 
roostervrij gr. 1 t/m 4 

26 sept. 
 
 

27 sept. 

12.00: i.v.m. studiemiddag 

TEAM 
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
overige GROEPEN 

31 sept. 
 
 

01 okt. 
 
 

02 okt. 
 
 

03 okt. 



 



ACTIE JANTJE BETON 2015 
 

Ook dit jaar doen we met onze school mee met de actie ‘Jantje Beton’. Dit jaar doen 
de groepen 5, 6 en 8! van onze school mee aan deze actie.  

Deze actie, die bestaat uit het verkopen van loten, zet zich in voor goede doelen ten 
gunste van allerlei projecten voor kinderen en jongeren in het land. De helft van de 
opbrengst van deze loterij mag echter bestemd worden voor de eigen school.  
 

Deze actieperiode loopt van woensdag 9 tot en met woensdag 23 september. Aan 

alle kinderen van groep 5, 6 en 8 wordt gevraagd een boekje van tien loten te verko-
pen aan familie, buren en andere bekenden (het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om langs de 

deuren te gaan).  
De loten kosten € 3,- per stuk. Daarnaast worden er onder de lotenverkopers ook een 
aantal prijzen verloot. Een compleet overzicht van het prijzenpakket is te lezen op de 
site: www.jantjebeton.nl/loterij.  
 

Wilt u erop toezien dat het geld (max. 30 euro) in een dichte enveloppe met het (liefst) 

lege boekje mee terug naar school komt? Bij voorbaat dank! 
 

Wij rekenen op uw aller medewerking en wensen de kinderen van de groepen 5, 6 en 
8 alle succes toe bij het verkopen van de loten. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN IN DE MAAND SEPTEMBER: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
1-09 Eline Ouwens 7  15-09 Ferran de Waal 5A 
1-09 Lara Mutsaerts 7A  15-09 Wout van Benthem 6 
2-09 Camilla de Groot 3A  16-09 Danique Lingg 1/2E 
3-09 Thijmen van Vlerken 8A  17-09 Robin Kuijper 4A 
4-09 Max de Bruijn 5  18-09 Eva Knoups 6 
4-09 Momijn de Fijter 4  19-09 Beau Wijtmans 1/2B 
4-09 Sweder Keunen 8A  19-09 Floris Zweers 5 
5-09 Thijs van Rijn 1/2E  19-09 Friso Povel 4 
6-09 Valérie van Dommelen 8A  20-09 Hein Raijmakers 6 
7-09 Floris van Deursen 1/2E  21-09 Charlie Groenewoud 4A 
7-09 Ties Vierhout 7A  23-09 Oden Derks 6 
7-09 Valentijn van Deursen 1/2E  24-09 Hugo Bemer 8A 
8-09 Philip Ledeboer 5A  24-09 Maura Vugts 8A 
9-09 Bas Kuiten 8  25-09 Max van Etten 1/2D 

12-09 Zoë de Loos 7A  26-09 Kiki Delmée 1/2A 
13-09 Joris Ledeboer 7A  28-09 Dominic Huijbers 6 
13-09 Stijn Raadschelders 3  28-09 Valentijn Weemers 3A 
13-09 Valentijn de Bruyne 5A  29-09 Lucas Driessen 5 
14-09 Collin Jansen 3A  30-09 Joshua Timmermans 5 
15-09 Charlotte van Genugten 4A  30-09 Pleun Laurijssen 4 
15-09 Marieke van Genugten 4A     

 

http://www.jantjebeton.nl/loterij


VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND SEPTEMBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
07-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
08-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
 juf Dominique Kooper (middag) 6A  de vervangerspool regelt dit 
09-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
10-09 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 

______________________________________________________________ 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

JAARLIJKSE GEZINSDAG DIT JAAR IN H. HART PAROCHIE TE VUGHT 
 

Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding houdt haar jaarlijkse gezinsdag op de 
dag dat in Rome de Gezinssynode start, zondag 4 oktober 2015.  
Thema van de dag is: Geloof, Carrière, Gezin. Waar leg je je prioriteiten? Hoe ga je 
om met de prestatiedruk? Wat betekent dit voor jullie als echtgenoten en, misschien 
wel de grote vraag voor velen, hoe vind je je balans als man, als vrouw, als gezin, tus-
sen al deze aspecten? 

Voor meer info en/of aanmelden KLIK HIER! 
 

NEDERLANDSE HOCKEYSCHOOL PANASJ DEN BOSCH 
 

PANASJ, de Nederlandse hockeyschool, is in 2005 opgericht in Den Haag en inmid-
dels succesvol in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Het Gooi, Haarlem, Badhoevendorp 
en sinds sept. 2014 ook in Den Bosch.  
 

Wat is Panasj en wat maakt het uniek? 

Panasj is een hockeyschool voor kinderen van 3 t/m 10 jaar. Het programma kent een 
speciaal ontwikkelde trainingsmethodiek, die voor elke leeftijd nieuwe vaardigheden 
met zich meebrengt. De trainers zijn met veel aandacht geselecteerd en zijn opgeleid 
om de Panasj trainingsmethode toe te passen. 
 

Wat maakt het uniek?!  

 Speciaal door Panasj opgeleide trainers (van sportopleidingen) verzorgen de les-
sen 

 Panasj vindt plaats in een gymzaal, op een snelle vloer worden de kids heel be-
hendig 

 Swingende, vaak Nederlandstalige, muziek ondersteunen de oefeningen 

 Voor de junioren is Panasj zeer goed voor de motoriek, de 5-10 jarigen worden 
heel technisch 

 Een gemiste les kan, indien er plek is, ingehaald worden 

 Panasj is een geweldige aanvulling op een hockeyclub en een goede vooroplei-
ding! 

 

Kom PANASJ zelf ervaren! 

Aanmelden en meer informatie op de website: www.panasj.nl en klik bij steden op 

Den Bosch.  
---------------------------------------------------- 
Panasj Den Bosch, Sanne Spits-Nuijten, De van der Schuerenlaan 3, 5261 GB Vught, 
denbosch@panasj.nl, 06-24554539 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2036%20gezinsdag%2020151004.pdf
http://www.panasj.nl/
mailto:denbosch@panasj.nl


KINDERYOGA BIJ FYSIOFIT 
 

Kinderen worden in onze huidige tijd aan veel prikkels blootgesteld. Voor veel kinderen 
is het moeilijk om die hoeveelheid prikkels te verwerken en terug te schakelen naar 
zichzelf. Dit veroorzaakt dikwijls spanning en stress.  
Kinderyoga biedt kinderen de ruimte om zelfvertrouwen en ontspanning te ervaren. 

Voor meer info KLIK HIER! 
 

KINDERUNIVERSITEIT 
 

Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven organiseren in het nieuwe 
schooljaar 2015-2016 weer de succesvolle Kinderuniversiteit. Op zes woensdagen 
staan colleges voor kinderen van 9 tot 12 jaar gepland op de campus van beide uni-
versiteiten. 

Voor meer informatie en/of de ‘link’ om aan te melden KLIK HIER. 
 

 

NIEUW SEIZOEN JWR GAAT VAN START 
 

Stichting Jeugdwerk Rozenoord is klaar voor een nieuw seizoen vol activiteiten voor 
met name de Vughtse jeugd. Nieuw dit jaar is dat alle activiteiten plaatsvinden in of 
vanuit het nieuwe Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Kijk wat er voor jou te doen 
is en loop gewoon eens binnen bij Elzenburg aan de Brabantlaan 1 in Vught! 

LEES MEER wat je dit seizoen bij JWR kunt verwachten! 
 

DINEAUX NEDERLAND 
 

Dineaux is gespecialiseerd in het aanbieden van uitdagende, boeiende en goed uitge-
balanceerde sport- en bewegingsprogramma’s voor schoolgaande jeugd in de basis-
schoolleeftijd. 
 

In samenwerking met het onderwijs, de gemeenten en de kinderopvang werken zij aan 
de sportstimulering in Nederland. 
 

Alle oudsten krijgen maandag deze INFO FOLDER mee naar huis. 
 

Voor meer info zie de folder of neemt u contact op: 
T : 088 – 346 32 89 
@ : info@dineaux.nl  
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2036%20adv%20kinderyoga.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2036%20Kinderuniversiteit%202015-2016.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2036%20JWR%202015-2016.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2036%20folder%20Dineaux.pdf
mailto:info@dineaux.nl


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  

 
 

 

 


