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24/09/2015 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 17 sept. 16.00 – 17.15: teamvergadering 
Vrijdag 18 sept. spelletjesmiddag gr. 1/2 
Maandag 21 sept. 15.45: Maandaggesprekken (gr. 1/2 t/m gr. 8a) 

19.30-20.30: info avond Woldhuis tbv groepen 7 

Dinsdag 22 sept.  
Woensdag 23 sept. EINDE actie JB 

12.00: start Kinderpostzegel Actie  

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

Vrijdag 25 sept. roostervrij gr. 1 t/m 4 
12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

 

 
 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

 

Heeft u zich al via ‘Mijn School Info’ ‘gekoppeld’ aan uw kind(-eren)? Heel fijn want 

dan is het voor u per direct mogelijk om rechtstreeks met de juf/meester van uw 
zoon/dochter contact te leggen.  
Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn dan kunt u de ontvangen koppelcode 
nog t/m 29 september activeren. Doen hoor! 
 

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. 
 

N.B.: Wanneer u de koppelcode bent kwijtgeraakt dan kunt u een mail sturen naar 

‘info@deschalmvught.nl’ met daarbij het verzoek de koppelcode toe te sturen. Vergeet 
u daarbij niet de naam/namen van uw kind/kinderen door te geven en de groep(-en) 
waarin hij/zij zit(-ten). 

______________________________________________________________ 
 

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


 
 

INFORMATIE WOLDHUIS 2016-2017 
 

De ouders/verzorgers van de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten, heb-

ben via MSI een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond over Het Woldhuis 
2016 van maandagavond 21 sept. a.s. (aanv. 19.30 u.). Wanneer u hierbij aanwezig 
wilt zijn kunt u dit kenbaar maken door tot en met vrijdag 18 sept. te reageren op het 
bericht. Heeft u u de koppelcode van MSI nog niet geactiveerd dan kunt u de brief in 
de bijlage bij dit weekbulletin, printen, invullen en met uw zoon/dochter mee naar 
school geven zodat wij een inschatting kunnen maken van de opkomst.  
Dank u wel 
De leerkrachten  

 

INFORMATIEAVOND 1E H. COMMUNIE 
 

Op donderdagavond 01 okt. wordt in de H. Hartparochie een informatieavond belegd 
voor de ouders/verzorgers die dit schooljaar een kind in groep 4 hebben en hun 
zoon/dochter graag willen begeleiden naar het sacrament van de 1e H. Communie. Dit 
sacrament zal worden toegediend op maandagmorgen 16 juni (2e Pinksterdag) in de 
viering van 10.00 u. of van 12.00 u.  
De informatieavond rond het sacrament van de 1e H. Communie begint om 20.15 u. en 
zal plaatsvinden in het zaaltje achter de kerk. 

Voor meer info ‘KLIK HIER’ 

Voor meer aanmelden ‘KLIK HIER’ 
 

MOGELIJKHEID DEELNAME AOB-TEST GROEPEN 8 
 

Tijdens de kennismakingsavond in de groepen 8 heeft u van de groepsleerkracht te 
horen gekregen dat er de mogelijkheid bestaat om uw kind via school te laten testen 
door een externe instantie, het AOB (Adviesbureau voor Opleiding en Beroep). De 

informatie brief over dit AOB onderzoek met het aanmeldformulier e.d. kunt u 

downloaden vanaf onze website KLIK HIER.  
 

Wilt u de informatiebrief goed doorlezen en wanneer u dit wenst het inschrijfformulier 
invullen? Het inschrijfformulier + het machtigingsformulier dient uiterlijk donderdag 24 
september terug op school te zijn.  
 

Maandag 30 november a.s. staat gepland als datum waarop de AOB-test hier op 
school kan worden afgenomen*. De kosten van de AOB-test zijn bij groepsafname via 
school lager dan bij een latere individuele afname** (€ 115,00 incl. BTW tegenover € 
135,00 indien later aangemeld). Mocht u nadere informatie over het onderzoek wen-

sen dan kunt u contact opnemen met AOB – Compaz. 
 

* mits voldoende belangstelling 

** aanmelding voor het groepsonderzoek maar na 24 sept. ingediend wordt door AOB-Compaz als particuliere aanmelding 

beschouwd! 
 

INFO SPREEKUUR KINDERCOACH 
 

Voorafgaand aan de algemene informatieavond afgelopen woensdag, heeft mevr. 
Heidy Kerste een korte presentatie gehouden over haar werk als ‘KINDERCOACH’. 
Een grote groep belangstellende ouders werd door haar op de hoogte gebracht over 
wat een kindercoach zoal doet en wat zij kan betekenen voor uw kind wanneer het 
‘even niet zo goed in zijn of haar vel zit’.  
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2038%20info%20H%20Communie.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2038%20aanm%20H%20Communie.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2038%20AOB%20onderzoek%20info%20tbv%20ouders.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2038%20Aanmeldform%20AOB%20Algemeen.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Paginas/default.aspx
mailto:onderwijs@AOB-compaz.nl?subject=informatie%20aanvraag%20AOB%20overgangsonderzoek


Vanaf vandaag, vrijdag 18 sept., houdt Mevr. Kerste een ‘inloopspreekuur’ (van 

08.30 u. – 09.30 u.) voor al die ouders/verzorgers met vragen rondom het opgroeiende 
schoolkind. 
De overige data waarop u gebruik kunt maken van het ‘inloopspreekuur’ van mevr. 
Kerste zijn: 

- maandag 21 september,  

- maandag 28 september, 

- Vrijdag 9 oktober, 

- Maandag 12 oktober en 

- Vrijdag 23 oktober  
 

Voor meer informatie KLIK HIER.  

U kunt ook contact opnemen met de IB-er van onze school, juf Heidi Schel. 
 

… CORRECTIE … INFORMATIEAVOND H. VORMSEL  … CORRECTIE … 
 

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. 05 juni 

2016 om 11.00 u.) het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend willen krijgen. 
De avond begint om20.00 u. en zal plaatsvinden in het zaaltje achter de kerk. 

Voor meer info ‘KLIK HIER’ 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

DATUM  GR. 
19-09 Beau Wijtmans 1/2B 

19-09 Floris Zweers 5 

19-09 Friso Povel 4 

20-09 Hein Raijmakers 6 

21-09 Charlie Groenewoud 4A 

23-09 Oden Derks 6 

24-09 Hugo Bemer 8A 

24-09 Maura Vugts 8A 

25-09 Max van Etten 1/2D 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. wordt vervangen door: 
21-09 juf Mieke Offermans 1-2D juf Marjo Scheel (vervangerspool) 

 
dhr. Joop de Krom 8A juf Frida Lucas 

22-09 juf Mieke Offermans 1-2D juf Marjo Scheel (vervangerspool) 

23-09 juf Mieke Offermans 1-2D juf Marjo Scheel (vervangerspool) 

25-09 juf Frida Lucas 8A juf Monique Teulings 

______________________________________________________________ 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2038%20Kindercoach%20mevr%20Kerste.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2037%20uitn%20infoavond%20H%20Vormsel.pdf


INGEKOMEN BERICHTEN 
 

JEUGD EN FAMILIEVOORSTELLINGEN THEATER DE SPEELDOOS 
 
 

Deze herfst is er weer genoeg te doen voor kinderen in Theater de Speeldoos! Met 
grappige films zoals Shaun het Schaap en top shows van o.a. de One Two Trio kin-
dershow, Cirque Magnifique en Rapunzel de Musical. 
Kom ook even langs op de open dag van StarsOnStage en probeer een dansles uit of 
ga een keer lekker drummen.  
U kunt van alles uitproberen en u bent van harte welkom. 
 

De opendag vindt plaats op zondag 27 september tussen 13.00 en 16.00 in Theater 
de Speeldoos te Vught . Entree gratis en voor alle leeftijden    
  

Een greep uit de verschillende voorstellingen: 
- maandag 26 oktober, 14.30 uur: film: Paddington de film (6+) 
- woensdag  28 oktober, 14.30 uur: film: Shaun (AL) 

Van de makers van Wallace and Gromit en bekend van de tv show. Entree: normaal € 
5,00  kinderen tot en met 12 jaar € 3,50. 

 

- Donderdag  29 oktober, 14.30 uur: film: Jack bestelt een broertje (6+) 
Entree normaal € 5,00 kinderen tot met 12 € 3,50. Deze film is 6 + 

 

- zondag 01 november, 14.30 uur: One, Two Trio kindershow (3+) 

Entree:  normaal € 15,00  kinderen tot en met 12  € 14,00. De One Two Trio show is 
3+.  

 

- zondag 6 december, 12.00 uur & 15.00 uur: Rapunzel de Musical (4+) 
Entree normaal € 17,50 kinderen tot en met 12 € 16,50 .Deze show is (4+). 

 

- zondag 24 januari 2016, 15.00 uur: Cirque Magnifique – Circus Pandora 

(4+) 
Entree normaal € 14,50 voor kinderen tot en met 12 € 12,50. Aanvang workshop: 
13.45 uur 
Let op: er is een maximum aantal deelnemers! 
De workshop is gratis toegankelijk voor kinderen met een kaartje voor de voorstelling 
Aanmelden kan via het bestelformulier of online bij deze voorstelling. 
 

Theater de Speeldoos Vught 
Vliertstraat 6  
5261EL VUGHT 
T: 073 - 751 80 44 
Kaartverkoop: 073 - 656 55 88 (werkdagen van 11.30 uur tot 17.30 uur) of via 
www.theaterdespeeldoos.nl 
 

FUN2MOVE GROOT SUCCES: “ZE GAAN DOOR!”  

 

In de zomervakantie hebben de 
combinatiefunctionarissen van 
MOVE Vught voor het derde jaar 
op rij sport- en spelactiviteiten 
aangeboden in de zomervakantie.  

 

Ook dit jaar bleek dat weer een succes met een opkomst van gemiddeld 45 kinderen 
per keer, met pieken in de eerste week van 80 (!) kinderen. De activiteiten onder de 
naam Fun2Move werden op de dinsdag- en donderdagochtend aangeboden, gedu-
rende de eerste vijf vakantiedagen. 

http://www.theaterdespeeldoos.nl/cirque-magnifique-al


 

We willen direct doorgaan met onze sport- en spelactiviteiten. Deze zullen vanaf 16 
september plaatsvinden op de woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur. De locatie is net 
als tijdens de zomervakantie, het Lidwinaveld (grasveld tussen Brabantlaan en Wolfs-
kamerweg).  
 

De activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 6 van de 
basisschool. Zij kunnen voor € 1,- deelnemen aan de activiteiten. Ook is er de moge-
lijkheid om een ‘MOVE Sportkaart’ aan te schaffen (5 keer deelnemen voor € 4,-).  
 

Extra leuk is dat onze locatie van Fun2Move nu tegenover onze nieuwe werklocatie 
ligt. Sinds 31 augustus houden wij kantoor in het Jeugd- en Jongerencentrum ‘Elzen-
burg’  
 

We hopen jullie graag te zien tijdens onze FUN2MOVE activiteiten op de woensdag-

middag! KLIK HIER! 
 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze (vernieuwde!) website www.movevught.nl  
Volg je ons al op facebook? Kijk gauw op www.facebook.com/movevught en like ons! 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Naast het plaatsvinden van de superleuke workshop, verven met pig-
menten, waar de kinderen van genoten hebben, werd er door de kin-
deren ook hard gewerkt aan de voorbereidingen van de high tea. De 
kinderen hebben mooi uitnodigingen gemaakt voor de leerkrachten.  

 

 

Alle leerkrachten zijn uitgenodigd om te komen kijken op de 
bso. Zo kunnen ze zien waar de kinderen na school verblij-
ven, wat ze doen en hoe dat in zijn werk gaat. 
Daarnaast praten de leerkrachten met de pedagogisch me-
dewerkers over mogelijke samenwerkingen, afspraken en 
communicatie. 
Ook hebben de kinderen mee gedacht over lekkere hapjes 
en drankjes voor de leerkrachten, zodat ze echt een high  

tea ervaren, samengesteld door de kinderen. 
Deze week zijn er op maandag en dinsdag al een aantal leerkrachten langsgekomen. 
De kinderen waren ontzettend enthousiast over het bezoek en hopen dat er donder-
dag nog een aantal leerkrachten aansluiten.Volgende week is het thema bij de bso 
‘spelletjesweek’. Naast de spellen die altijd aanwezig zijn, zullen er ook extra spellen 
aangeboden worden, als buitenspellen, bordspelletjes, kaartspelletjes en binnenspelle-
tjes. En zijn er mooie prijzen te winnen! 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 
 
 
 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2038%20Fun2Move.pdf


 
 

WEEK VAN DE OPVOEDING 
 

In de week van 5 t/m 11 oktober is het weer “De Week van de Opvoeding”. Het CJG 
heeft voor die week een mooi PROGRAMMA samengesteld waar iedereen gratis gebruik 
van kan maken! 
 

 

5 okt Theater: Buurvrouw, voed je kind eens op! 
Waarom zijn er tegenwoordig zoveel moeilijke kinderen? Ligt het 
aan de kinderen? Ligt het aan de verkeerde opvoeding of gebrek 
aan opvoeding? Of zijn de leerkrachten en pedagogen de 
boosdoeners? 

Lees meer  

  

 

6 okt lezing 'Maak van je tiener een sociale tiener' 
Verlegen, schoorvoetend, afwachtend, stug…   
Pubers kunnen zich in gezelschap erg ongemakkelijk voelen. Ze 
weten niet altijd hoe ze zich een houding moeten geven. Ze voelen 
zich bij anderen soms erg onzeker. Hoe leg je contact? Maak je een 
praatje en toon je interesse? Stel je jezelf voor? Of wacht je af? Tijd 
voor een helpende hand. Deze lezing gaat daarover.. 

Lees meer  

  

 

8 okt Theatrale lezing 'Sportief opvoeden' 
Hoe kun je als vader of moeder zorgen dat het goed gaat met je 
kind in de sport en ook thuis en op school? Dat je zoon of dochter 
zich optimaal kan ontwikkelen en dus goed gaat presteren? Daar-
over gaat de theatrale lezing ‘Sportief Opvoeden’. De lezing van 
Ewald van Kouwen is interessant voor álle ouders. Hij brengt het 
verhaal vanuit de sport, wat heel veel mensen aanspreekt. 

Lees meer  

  

 

Complete programma 
Naast de eerder genoemde bijeenkomsten is er in de week van de 
opvoeding veel meer te doen. 
Er zijn nog diverse activiteiten die we samen met de gemeenten 
Den Bosch, Vught, Haaren, Boxtel en Sint-Michielsgestel. 
hebben georganiseerd 

Lees meer  

 

CJG Vught 
Dorpsstraat 28 
5261 CK  Vught 
Tel. 0800-6441414 
www.cjgvught.nl 

CJG Haaren 
Leypad 1 B 
5076 BE  Haaren 
Tel. 0800-6441414 
www.cjghaaren.nl 

CJG Sint-Michielsgestel 
Groot Grinsel 16 
5275 BZ  Den Dungen 
Tel. 0800-6441414 
www.cjg-gestel.nl  

 

 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020142015%20BIJLAGEN/wk%2037%20Poster%20zelfvertrouwen%20en%20sova.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2038%20progr%20wk%20vd%20opvoeding.pdf
http://cjgdemeierij.us7.list-manage.com/track/click?u=c80187881c08b13eba1934f1e&id=483bcaa95e&e=18257fab7e
http://cjgdemeierij.us7.list-manage1.com/track/click?u=c80187881c08b13eba1934f1e&id=641ca3b733&e=18257fab7e
http://cjgdemeierij.us7.list-manage.com/track/click?u=c80187881c08b13eba1934f1e&id=8af7d0eefd&e=18257fab7e
http://cjgdemeierij.us7.list-manage1.com/track/click?u=c80187881c08b13eba1934f1e&id=4c17f97f50&e=18257fab7e
http://www.cjgvught.nl/
http://www.cjghaaren.nl/
http://www.cjg-gestel.nl/


MAD SCIENCE DAG  

 

Aanstaande zondag wordt er in Best een MAD SCIENCE dag georganiseerd. Met ruim 
800m2 aan waanzinnige shows, spannende activiteiten en uitdagende experimenten, 
wordt het een fantastische dag voor kinderen én ouders om te ontdekken hoe cool 
wetenschap en techniek is! 
 
Wat kun je zondag allemaal doen? 

 Laat je verrassen bij de Science Show Energie Experts waarin je leert over 
de verschillende vormen van energie. 

 Weet jij de wetenschap achter een suikerspin? Kom even langs de Mad Sci-
ence Bar met borrelende drankjes en suikerspinnen.  

 Ontdek wat zuren en basen zijn en hoe we een chemisch-mini-kanon kunnen 
maken. 

 Leer over de 3 fases van materie met droogijs van -79 graden Celsius. 

 Ontdek wat een polymeerverbinding is en maak je eigen slijm om mee naar 
huis te nemen. 

 Leer over chemische & fysieke veranderingen bij de workshop Materie in 
Kwestie. 

 Leer over aerodynamica en vouw het beste papieren vliegtuig ooit. Lukt het 
jouw vliegtuig om door de hindernissen te komen? 

 In onze glow in the dark tent kun je onder andere je eigen schaduw vangen! 

 Ga de strijd aan op onze wild-wild-west tornado schietbaan. 

 Daarnaast kun je op de foto als een echte Mad Scientist, hebben we diver-
se Mad Science producten bij ons waarmee je thuis verder kunt experimente-
ren en is er een heuse Mad Science FUN-fact tent! 

Oh ja, het wordt 17 graden met afwisselend zon en bewolking. Top dag dus! 
 
Waar? : Raadhuisplein, Best (centrum) 
Wanneer?  : Zondag 20 september 
Toegang?  : Gratis 
Hoe laat?  : Van 12.00 tot 17.00 uur 
Voor wie?  : Iedereen!!   
 



 

 

ICT-PRODUCTEN, EXCLUSIEF VOOR LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS 
 

Door het contract van onze school met APS IT-diensten, een firma die centraal de 
software voor basisscholen in Nederland inkoopt, kunt u als ouder van onze school 
ICT-producten aanschaffen voor uw kind via de internetwinkel SURFSPOT.NL. Deze 
internetwinkel is al jaren exclusief de winkel voor studenten, maar sinds ruim een jaar 
is er die mogelijkheid ook voor het basisonderwijs.  Met deze software is uw kind in 
staat thuis met dezelfde software te werken als op school. En dat tegen een spotprijs.  
Wat moet u doen om toegang te krijgen tot SURFSPOT.NL? Ga naar www.surfspot.nl 
en klik op de button 'Leerling op de basisschool?'. Hierna wordt u gevraagd om inlog-
gegevens. Bij het aanvragen van toegang tot SURFSPOT.NL zal worden gecontro-
leerd of uw kind bij ons op school is ingeschreven. Na ontvangst van de inloggegevens 
kunt u winkelen bij SURFSPOT.NL  
Welke software kunt u bestellen? U, als ouder van een kind op de Schalm, kunt o.a. 

producten van Microsoft, Adobe, en Symantec bestellen. 
 

http://www.surfspot.nl/

