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AGENDA: 
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 

Maandag 14 sept.  

Dinsdag 15 sept. 16.00 – 17.15: overleg werkgr. BHV 

Woensdag 16 sept. 19.30 u.: kennismakingsavond groepen 1-2A t/m 8A 

Donderdag 17 sept. 16.00 – 17.15: teamvergadering 

Vrijdag 18 sept. spelletjesmiddag gr. 1/2 

 

 
 

… HERINNERING … KENNISMAKINGSAVOND … HERINNERING … 
 

A.s. woensdag is de informatie- en kennismakingsavond voor alle groepen.  

Deze avond begint om 19.15 u. (deur open) en zal duren tot uiterlijk 22.00 u. Tijdens 2 
informatieronden kunt u zich laten informeren over het onderwijs aan uw kind(-eren).  
In verband met de grote toeloop vragen we u te voet of op de fiets naar school te ko-
men. 

De uitnodiging voor deze avond ontvangen vindt u ‘HIER’.  

Voorafgaand aan de eerste informatieronde in de groepen, informeert mevr. Heidy 
Kerste of haar functie als ‘kindercoach’ en wat zij hierin voor u, ouder met een kind op 
De Schalm, kan betekenen. De uitnodiging met aanmeldmogelijkheid voor het bijwo-
nen van deze EXTRA informatie is gister, via MijnSchoolInfo, naar alle ouders ver-
stuurd. 
Wilt u, i.v.m. de koffie/thee, het antwoordstrookje van de brief z.s.m. met uw kind mee 
terug naar school geven? U kunt zich ook aanmelden voor deze informatieavond via 
de aparte uitnodiging via MSI. 
  

Graag tot a.s. woensdagavond! 
 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

 

Naar aanleiding van onze mailing afgelopen week om u aan te melden op het ouder-
portaal ‘Mijn School Info’ hebben al veel mensen gehoor gegeven aan deze oproep. 

Omdat we via dit ouderportaal met u gaan communiceren, is aanmelden noodzakelijk. 
 

Heeft u nog geen kans gezien u aan te melden? Doet u dit dan z.s.m. middels de kop-
pelcode die uw zoon/dochter afgelopen week van ons mee naar huis heeft gekregen!  
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2037%20Kennismakingsavond%202015%20-%202016.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


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. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

SCHOOLATLETIEKWEDSTRIJD  
 

Op zaterdag 30 sept. organiseert PH uit Vught de ‘scholierenatletiekwedstrijd’. Alle 
basisschool kinderen kunnen hieraan deelnemen. Over de exacte invulling van deze 

sportdag verwijzen we je nu reeds naar de schoolsite (KLIK HIER). 

Op dit moment is alleen deelname mogelijk wanneer je jezelf opgeeft door gebruik te 
maken van de inschrijfmogelijkheid middels de door klik mogelijkheid vanuit de brief op 

onze website of door ‘HIER’ te klikken! 

Mocht de werkgroep ‘SPORT’ van de Ouderraad nog een andere manier van deelna-
me aan dit evenement overwegen, dan hoor je dat z.s.m. via Het Weekbulletin. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

INFORMATIEAVOND H. VORMSEL  
 

Op donderdagavond 24 sept. wordt in de H. Hartparochie een informatieavond belegd 
voor de kinderen van groep 8 en hun ouders/verzorgers die dit schooljaar (zo. 11 juni 

2016 om 11.00 u.) het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend willen krijgen. 
De avond begint om20.45 u. en zal plaatsvinden in het zaaltje achter de kerk. 

Voor meer info ‘KLIK HIER’ 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
12-09 Zoë de Loos 7A  15-09 Marieke van Genugten 4A 
13-09 Joris Ledeboer 7A  15-09 Ferran de Waal 5A 
13-09 Stijn Raadschelders 3  15-09 Wout van Benthem 6 
13-09 Valentijn de Bruyne 5A  16-09 Danique Lingg 1/2E 
14-09 Collin Jansen 3A  17-09 Robin Kuijper 4A 
15-09 Charlotte van Genugten 4A  18-09 Eva Knoups 6 

 
 

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%2037%20Schoolatletiekwedstrijd%2020150930.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Kupy5iVCc3cMVeyyHyTs3q_R4rFnGxMSzMLzPyHR88M/viewform
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2037%20uitn%20infoavond%20H%20Vormsel.pdf


VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
14-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
 juf Anne Marie Hikspoors 7A  juf Marloes van den Brand 
15-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
16-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
17-09 juf Marloes van den Brand 7A  juf Anne Marie Hikspoors 
18-09 juf Marloes van den Brand 7A  Cristine Vet (vervangerspool) 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PH START WEER MET ‘FREE RUNNING’ 
 

 

De Vughtse Sportclub Prins Hendrik (PH) start weer 
met lessen ‘Free Running’.  

Voor meer info KLIK HIER!  
Of mail naar gyminfo@ph.nl 
 

 

AANBOD DIVERSE UITGEVERIJEN 
 

Aan het begin van ieder schooljaar worden op school grote hoeveelheden folders, 
flyers e.d. afgegeven. Tijdens de Algemene kennismakingsavond van a.s. woensdag 
zal er een tafel worden ingericht als informatiestand. Hierop zullen we alle folders die 

zijn binnengekomen voor u neerleggen zodat u zelf een keus kunt maken welke fol-
ders u mee wilt nemen.  
 

http://www.ph.nl/
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2037%20freerunnen%20PH%20Vught.pdf


START BIJ BSO PARTOU THERESIALAAN 
 

Het nieuwe schooljaar is weer goed van start gegaan. Ook de 
bso is weer enthousiast gestart met dit nieuwe schooljaar. Tij-
dens de eerste week, hebben de kinderen tijdens de bsomidda-
gen vooral veel verteld over de vakanties, uitjes en activiteiten. 
Ook het programma van de vakantiebso is aan de orde geko-
men, zoals het uitje naar de kamelenboerderij, pizza bakken, 
uitje naar het Eindhovens museum, het zelf maken van de goo-
chel voorstelling voor ouders en de Doebus van Partou.  

  

 

Ook hebben de kinderen hun favoriete activiteiten weer snel opgepakt, zoals het ma-
ken van mooie pompoenen en andere knutselwerken van stof en wol.  
 

Deze week zijn de kinderen gestart met het thema ‘Verven met pigmenten’ 
Op donderdag 10 september vindt de workshop plaats die bij dit thema hoort. We zijn 
benieuwd naar het resultaat. Dat horen jullie volgende week! 
Ook zijn de kinderen al druk bezig met de voorbereidingen voor de high tea op de bso 
voor alle leerkrachten! Ook daar horen jullie binnenkort meer over! 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 


