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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 21 sept.  

Vrijdag 22 sept. roostervrij gr. 1 t/m 2 
 

i.v.m. studiedag LKR gr 3 t/m 8 

ROOSTERVRIJE DAG voor ALLE overige GROEPEN 

Maandag 25 sept. 16.00-17.00: ICC-nascholing TEAM 
20.00: RvT vergadering stg. Leijestroom 

Dinsdag 26 sept. 16.00-17.00: Team – overleg  onderzoeks teams 
19.30: Ouder info avond Woldhuis 2018 (gr7 - 7A) 
20.15-21.00: Ouderavond 1e H. Communie (zaaltje achter H. Hart 

kerk) 

Woensdag 27 sept. EINDE actie JB 

Bezoek Brabant Water groep 7 of 7A te Rosmalen 
12.00: start Kinderpostzegel Actie  

Donderdag 28 sept. maandoverzicht 2 komt uit 
16.00-17.00: overleg onderzoeksteam BEGAAFDEN 

Vrijdag 29 sept. spelletjesmiddag gr. 1/2 

 

 
 

REMINDER .. ONDERWIJSSTAKING 5 OKT. ÉN WOLDHUIS .. REMINDER 
 

 

Afgelopen week hebben we u, naast 
de ‘reminder’ m.b.t. de Nationale 
Onderwijsstaking, ook vanuit stg. 
Leijestroom geïnformeerd over deze 
actie. Indien u dit bericht heeft ge-
mist dan kunt het nog eens nalezen 

door DEZE LINK te volgen naar 

ons ouderportaal waarin u deze mail 
terug kunt vinden.  
 

We hebben deze brief ook op onze 

website gezet ZIE HIER! 
 

M.b.t. deze stakingsdag willen we de ouders/verzorgers van de kinderen in de groe-
pen 8 laten weten dat deze stakingsdag géén invloed heeft op de werkweek naar 
Het Woldhuis! Hoewel ook onze collega’s, die tijdens deze stakingsdag met deze 

groepen op werkweek zijn, de actie én de stakende collega’s ondersteunen, zal dit 
géén enkele invloed hebben op het werk en het programma van die dag.  
Alles gaat hier dus gewoon door!  

 

  

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/59bbbfea-9844-4e02-8099-34926d47348e
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-38-info-brief-stakingsactie-20171005.pdf
http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_38_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/
https://nos.nl/artikel/2191582-leraren-basisonderwijs-willen-staken-op-5-oktober.html


KOMENDE WEEK ALGEMENE INFO, ‘WEEKBULLETIN 05-39’, VOOR 2 WEKEN  
 

Komende week proberen we u de algemene informatie voor 2 weken toe te sturen. In 
de week van donderdag 12 okt. ontvangt u dus géén algemene info (of weekbulletin) 
maar mogelijk wel korte berichtjes vanuit de groepen (via MSI!). 
Op donderdag 26 okt. (week ná de herfstvakantie) ontvangt u volgende ‘maandoverzicht’. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

OUDERS GEZOCHT VOOR MR  
 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Wij zijn blij dat we naar aanleiding van onze eerdere oproep voor MR-leden versterking 
hebben gekregen: Anke, van harte welkom! Per januari zullen echter nog 2 ouders de 
MR verlaten omdat hun termijn erop zit. Daarom zijn wij nog op zoek naar een ouder die 
dit stokje wil overnemen.  
 

De MR van de Schalm bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en geeft de directie ge-
vraagd en ongevraagd advies over zaken rondom het (onderwijs-) beleid van de school. 
Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat het schoolbestuur voor sommige veranderingen 
advies of zelfs instemming van de MR moet vragen. Hiervoor hebben wij ca. 10 keer per 
jaar overleg met de schooldirectie. 
Voorbeelden van onderwerpen waar de wij ons de afgelopen jaren mee hebben bezig-
gehouden zijn de borging van Engelse les van groep 1/2  tot groep 8, extra ondersteu-
ning van groepen met meer dan 30 leerlingen, beperking van de groepsgrootte en 
schooltijden. 
 

Vindt u het leuk om over dit soort onderwerpen mee te denken, dan horen wij dat graag 
via een MSI bericht t.a.v. juf Marlous.  
Wij vragen u om daarbij in ca. 5-10 regels iets te vertellen over uzelf en wat u hoopt bij 
te dragen via de MR. Deze tekst zullen wij in het nieuwsbulletin gebruiken als er meer 
dan 2 aanmeldingen zijn en verkiezingen nodig zijn. 
 

Alvast bedankt! 
 

Namens de MR,  Bas Derissen 

______________________________________________________________ 
 

  



 
 

BOEKEN SPAREN VOOR SCHOOLBIEB! 
 

 
 

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! Tij-
dens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. 

Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden 
om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste, 
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken 
we kunnen uitzoeken!  
 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

 U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw 
lokale Bruna winkel en levert de kassabon in op school.  

 Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de 
kassabonnen in bij een Bruna winkel.  

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ont-
vangt een waardebon.  

 De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbe-
drag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!  

 

Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  

Heeft u nog vragen? Juf Martine (IB-er OB) staat u graag te woord. 
 

Wij hopen op heel veel Bruna bonnetjes! 
Het TEAM 
 

GROEPEN 7 OP PAD MET KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN! 
 

Komende woensdag 27 september gaan de kinderen van de groepen 7 proberen om 
weer zo veel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Tot en met donderdag 05 oktober 
2017 hebben zij, samen met meer dan 180.000 andere basisschool kinderen van ruim 
5.000 basisscholen in Nederland, de tijd om postzegels, kaarten en kinderpleisters te 
verkopen. 
We wensen hen uiteraard heel veel succes, want zij helpen met hun inzet andere kin-
deren die het minder goed hebben.  
Woensdag 04 okt. willen we de bestel-enveloppen weer op school terug hebben. 
 

INFO t.b.v. WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 
 

De kinderen in de groepen 8 hebben deze week een vragenformulier mee naar huis 
gekregen waarop u gevraagd wordt de benodigde info te noteren. Wilt u de ingevulde 
formulieren uiterlijk 27 september door uw kind af laten geven bij de groepsleerkracht? 

https://www.bruna.nl/schoolbieb


 

Met dit weekbulletin sturen we in de bijlage alle ouders/verzorgers van de huidige groe-
pen 8 een brief toe waarin de belangrijkste, meest praktische informatie terug te lezen 
is m.b.t. de naderende werkweek.  
In deze brief vindt u o.a. een ‘paklijst’ met daarop wat er zoal meegenomen moet wor-
den. Het belangrijkste voor alles wat meegenomen wordt is dat er overal duidelijk lees- 
en herkenbaar de naam op of in staat zodat we het eventueel na de werkweek altijd nog 
terug kunnen bezorgen bij de rechtmatige eigenaar. 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

 

Even voorstellen, 
 

Mijn naam is Rick. Ik ben een eerstejaars student op het Koning 
Willem 1 College in Den Bosch. Ik volg hier de opleiding onder-
wijsassistent en ik wil later de pabo gaan doen. Ik ga voor mijn 
stage juf Ellen helpen in groep 4A en ik heb er erg veel zin in. 
Verder nog wat informatie over mijzelf. Ik woon in Vught en ik ben 
16 jaar oud. Ik volleybal bij de vereniging VVC-Vught waar ik 
vroeger nog wel is training heb gegeven. Verder werk ik nog bij 
de Albert Heijn in Vught. Ik heb er nogmaals erg veel zin in en ik 
hoop een aantal van jullie nog is tegen te komen op De Schalm ! 

 

Hallo allemaal! Mijn naam is meester Ben. Ik ben 27 
jaar en woon in Sint-Oedenrode. Ik heb in de voor-
gaande jaren bij juf Anneke (gr. 1/2A) en meester 
Luuk (gr. 7) stage gelopen. Daarnaast heb ik in ver-
schillende klassen een vervanging gedaan. In mijn 
vrije tijd ga ik graag voetballen, snowboarden en met 
vrienden dingen doen. Ik ben nog aanwezig op de 
Schalm voor mijn afstudeeronderzoek. Dit onder-
zoek gaat over de leesmotivatie van de kinderen. 
Gedurende dit onderzoek zal ik theorie gaan bestu-
deren en zal ik gesprekken gaan voeren met leer-
krachten en kinderen.  

 
Uiteindelijk zal ik een advies geven aan de Schalm, waarmee zij het onderwijs hier 
op de Schalm nog beter kunnen maken dan dat het al is. Mocht u nog vragen hebben 
of tips voor mijn onderzoek of even een praatje willen maken, dan bent u van harte 
welkom! 

 

WEEK VAN DE ‘PAUZEHAP’ IN GR 5 T/M 8! 
 

Komende week wordt er inde groepen 5 t/m 8 door de leerkrachten speciaal aandacht 

geschonken aan ‘De Pauzehap’. Meer info hierover kunt u lezen in DEZE BRIEF! 

Deze week zorgen de groepsleerkrachten van deze groepen voor De Pauzehap van de 

kinderen! 

______________________________________________________________ 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-38-week-vd-pauzehap.pdf


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
23-09 Noud  4A 
23-09 Oden  8 
24-09 Dean  4 
25-09 Max  4 
26-09 Kiki  4A 
27-09 Lena  8 
28-09 Casper  3 
28-09 Valentijn  5 
28-09 Dominic  8A 
29-09 Lucas  7A 
30-09 Pleun  6A 

 
VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
26-09 juf Nicole  1-2C  juf Yvonne  
28-09 juf Nicole  1-2C  juf Mieke  
 meester Luuk  8  vervangerspool regelt dit 
29-09 juf Monique  1-2B  juf Sophie  
 juf Nicole  1-2C  juf Mieke  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

TSO PARTOU OP 5 OKTOBER GEOPEND 
 

 

Op donderdag 5 oktober neemt het Team van bs De Schalm deel 
aan de onderwijsstaking. Ik kan me voorstellen dat u als ou-
der/verzorger voor deze dag op zoek bent naar extra opvang. Om 
u hierbij te helpen laat ik u weten dat onze bso op 5 oktober de 
gehele dag geopend is. Mocht u informatie wensen over opvang-
mogelijkheden voor die dag, dan kunt u contact opnemen met 
ons.   

Met vriendelijke groet, 
 

Judith Timmers 
Vestigingsmanager  
 

Vught 

Mariaplein 11 
Lidwinastraat 55 
Theresialaan 32 

M  06 26 70 84 41 

E   judith.timmers@partou.nl 

I   www.partou.nl 
 

  

mailto:judith.timmers@partou.nl
http://www.partou.nl/


SPECIALE KINDERVOORSTELLING THEATER AAN DE PARADE 
 

Vanaf de laatste zondag in de herfstvakantie, 22 okt., t/m zaterdag 13 januari zijn er in 
Het Theater aan de Parade in Den Bosch weer verschillende kindervoorstellingen. Voor 

een overzicht van de voorstellingen kunt u op de website van Het Theater aan 
de Parade kijken of KLIK HIER naar een beknopt overzicht. 
 

SPEELGOEDBEURS L.E.F.H. 
 

 

 

Local Entertainment Factory Helvoirt, afgekort LEFH, orga-
niseert na het daverende succes van voorgaande  jaren op-
nieuw de speelgoedbeurs….! Dit jaar zal deze plaatsvinden 
op:  

zaterdag 11 november 2017 

 

Herken je het, speelgoed in goede staat, maar waar niet meer mee gespeeld wordt en 
wat je ook niet zomaar wegdoet of weg geeft? Sta je zelf ook niet graag op een (rom-
mel)markt? Grijp dan deze kans en schrijf je in voor de speelgoedbeurs 2017! Zo verdien 
je zelf nog wat aan je speelgoed en steun je LEFH! 

Meer info? KLIK HIER  
 

OPENDAG JCV VUGHT 
 

Zondag 08 okt organiseert de Vughtse tafeltennisvereniging JCV haar Open Dag.  

Voor meer info over deze dag en de uitnodiging zie DEZE FLYER! 

https://www.theateraandeparade.nl/programma/jeugd_familie/
https://www.theateraandeparade.nl/programma/jeugd_familie/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-38-theater-ad-parade.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-38-speelgoedbeurs-lefh.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-38-tv-jcv-open-dag.pdf

