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01/10/2015 

 
 

AGENDA: 
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 

Maandag 28 sept.  
Dinsdag 29 sept. 20.00 – 22.30: GMR vergadering 
Woensdag 30 sept. EINDE Kinderpostzegel Actie 

Donderdag 01 okt.  
Vrijdag 02 okt.  

 

 
 

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)?  

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. We hebben daar-
naast ook een handleiding voor het gebruik en werken met MSI voor u gemaakt en op 

onze website gezet. U vindt die info HIER (klikken). 
 

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). 

______________________________________________________________ 
 

 
 

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING  
 

Het schooljaar is ook voor de Oudervereniging inmiddels weer aantal weken onder-
weg. De commissie Natuur en de commissie cultuur hebben inmiddels hun plannen 
voor komend schooljaar bijna rond. We gaan dit jaar als oudervereniging inzetten om 
alle groepen vanaf groep 5 een ‘busreis’ gevoel te geven. Dat zijn toch vaak ervarin-
gen die we ook zelf van onze vroegere lagere schooltijd nog herinneren. Dat kan zijn 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/PublishingImages/Handl%20MSI%20ouders-verzorgers%202015.pdf


een busreis naar Woldhuis, 2e kamer of Rijksmuseum voor groepen 7-8 of de inzet 
van een bus bij een evenement in groep 5-6. 
 

De commissie Gezondheid heeft inmiddels de 1e luizencontrole met diverse ouders 
kunnen uitvoeren. Tom Ouwens heeft als voorzitter van de oudervereniging de activi-
teiten van de oudervereniging gepresenteerd tijdens de informatieavond van afgelopen 
week bij de groepen 1-2. 
 

De penningmeester is bezig om het vorige schooljaar financieel af te sluiten om die te 
kunnen presenteren tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 okt. a.s. 
 

Qua organisatie komen door het vertrek van kinderen naar de middelbare school ook 
functies vrij in de ouderraad. We zijn daarom op zoek naar: 
1. voorzitter OR: Verantwoordelijk voor het plannen van de vergadingen, voorzitten-

van de ouderraadvergaderingen en overleg met directie Schalm 
2. penningmeester: Verantwoordelijk voor inkomsten en uitgaven van Oudervereni-

ging en verzorgen financiële overzicht van de uitgaven 
3. Lid Sportcommissie: Als lid van sportcommissie het coördineren van de Schalm-

teams voor de diverse Vughtse schooltoernooien (voetbaltoernooi/zwemtoernooi) 
en de Avondvierdaagse in juni. 

 

Graag komen we in contact met ouders die zich voor Ouderraad willen inzetten. Met 
elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen o.a. aan leuke, gezellige maar ook sportieve 
evenementen kunnen deelnemen. 
 

Meer informatie of aanmelden is mogelijk via e-mail:   
oudervereniging@deschalmvught.nl 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Casper Meeuwssen  groep 1/2B 

 Sjoerd Schnieders   groep 1/2D 
 

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

GROEPEN 7 OP PAD MET KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN! 
 

Vanaf afgelopen woensdag 23 september tot en met vrijdag 2 oktober 2015 gaan 
meer dan 180.000 kinderen van ruim 5.000 basisscholen op pad om kinderpostzegels, 
kaarten en kinderpleisters te verkopen. Ook de leerlingen van de groepen 8 van onze 
school doen mee met de Kinderpostzegelactie. Niet alleen in Nederland, maar ook in 
andere landen.  
Dit jaar gaan de kinderen uit groep 7 en 7A van onze school proberen zo veel mogelijk 
postzegels, kaarten e.d. te verkopen. 
We wensen hen uiteraard heel veel succes, want zij helpen met hun inzet andere kin-
deren die het minder goed hebben.  
Woensdag 30 sept. willen we de bestelenveloppen weer retour krijgen. 
 



HERINNERING … 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 maandag 28 
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! 
 

HERINNERING … INFO SPREEKUUR KINDERCOACH … HERINNERING 
 

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’.  
 

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 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. 
 

GOEDKEURING WOLDHUIS 2016 - 2017 
 

De ouders/verzorgers met een kind in één van de groepen 7 hebben vandaag via MSI 

een brief thuis gestuurd gekregen waarin gevraagd wordt om toestemming voor het 
organiseren van deze werkweek komend schooljaar. We hebben de ingevulde for-
mulieren graag woe. 30 sept. via MSI van u terug. Mocht u zich nog niet via MSI aan 

uw kind in groep 7 hebben gekoppeld (tot 29 sept. heeft u hiervoor nog de tijd!) dan kunt u de 

brief altijd nog vinden op onze website (KLIK HIER!). Wilt u die brief printen en via 

uw kind bij de groepsleerkracht laten afgeven? Alvast bedankt. 

______________________________________________________________ 
 
 

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
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%2039%20toestemming%20deelname%20werkweek.pdf


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND OKTOBER: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
25-09 Max van Etten 1/2D  14-10 Niels Bergknut 7 
26-09 Kiki Delmée 1/2A  15-10 Guillermo Aelbers De Fuentes 5 
28-09 Dominic Huijbers 6  15-10 Jackie de Vocht 5A 
28-09 Valentijn Weemers 3A  15-10 Olger Segers 3A 
29-09 Lucas Driessen 5  20-10 Joris Boselie 1/2E 
30-09 Joshua Timmermans 5  20-10 Paloma van Geffen 7A 
30-09 Pleun Laurijssen 4  22-10 Frederique Hundepool 8 
1-10 Daan Sluijter 8A  22-10 Isabel Verboord 5 
1-10 Pam Slippens 8A  22-10 Tabe Spits 5 
2-10 Indy Nagtzaam 1/2E  23-10 Josephine Mulder 3A 
2-10 Julius Knoups 3  24-10 Rosalie Thielen 6 
4-10 Noor Smits van Oyen 4  24-10 Zaina Dings 3A 
4-10 Pom van Erp 8A  27-10 Annebel Wouters 6 
5-10 Wouter van Hoeven 7A  27-10 Boet van Benthem 3A 
6-10 Piet Hein Houben 8  27-10 Feeke Bosters 4A 
6-10 Pleun van der Muren 3A  27-10 Frederique van Kollenburg 5 
7-10 Philip Haas 4A  28-10 Mirthe Boers 6 
9-10 Anne van de Kamp 4  29-10 Hidde Schmitz 3 
9-10 Niels Hanssen 5  29-10 Olivier Janssen 1/2D 

10-10 Hidde Boon 7  30-10 Marie-Lou Thielen 7 

11-10 Annabel van Elderen 1/2D  30-10 Tristan Douwes 8A 

11-10 Anne Delmee 5A  31-10 Emilie Weenen 3A 
14-10 Floris van der Vegt 1/2C     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND OKTOBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
25-09 juf Frida Lucas 8A  juf Christine Vet 
28-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
 juf Hilde van Falier 4  vervangerspool regelt dit 
29-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
 juf Hilde van Falier 4  vervangerspool regelt dit 
30-09 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
01-10 juf Frida Lucas 8A  dhr. Joop de Krom 
02-10 juf Frida Lucas 8A  vervangingspool regelt dit 
12-10 dhr. Luuk van Kessel* 7  mevr. Yvonne Sturing (o.v.b.) 
 dhr. Gerald van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
13-10 dhr. Luuk van Kessel* 7  mevr. Yvonne Sturing (o.v.b.) 
 dhr. Gerald van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
14-10 dhr. Luuk van Kessel* 7  mevr. Yvonne Sturing (o.v.b.) 
 dhr. Gerald van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
15-10 dhr. Luuk van Kessel* 7  mevr. Yvonne Sturing (o.v.b.) 
 dhr. Gerald van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
16-10 dhr. Luuk van Kessel* 7  mevr. Yvonne Sturing (o.v.b.) 
 dhr. Gerald van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
     

 * i.v.m. werkweek Woldhuis    

______________________________________________________________ 



 



 

  
 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

40 
28 sept. 
 
 

29 sept. 
 
20.00-23.00: GMR-
vergadering 
 

30 sept. 

41 
05 okt. 
 
Nationale Onderwijs-
week 

DAG VAN DE LE-
RAAR 

 

06 okt. 
 
16.00-17.00: BB - over-
leg  

07 okt. 
 
Start Kinderboekenweek 
2014 thema “Raar maar 
waar” 

42 
12 okt. 
 
Werkweek groepen 8 
Woldhuis  
19.30-22.00: MR-
vergadering 

13 okt.  
 
Werkweek groepen 8 
Woldhuis 

14 okt.  
 
Werkweek groepen 8 
Woldhuis 
20.00: Ouderraadverga-
dering 

43 
19 okt. 
 
08:45 u.: hoofdluiscon-
trole gr. 1-2A t/m 8A 
15.45: Maandagge-
sprekken (gr. 1/2 t/m gr. 
8a) 
 
 

20 okt. 
 
20.00: ALV-
Oudervereniging 
 

21 okt. 
 
Juffendag gr. 1-2 
 

44 
26 okt. 
 
HERFSTVAKANTIE 

27 okt.  
 
HERFSTVAKANTIE 

28 okt.  
 
HERFSTVAKANTIE 

 



 

 

 02 
28/09/2015 - 

22/10/2015  
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

01 okt. 
 
20.15-21.00: info 
avond 1e H Commu-
nie tbv ouders met 
een kind in gr 4 of 
4A 

02 okt. 
 
 

03 okt. 04 okt. 
 

08 okt. 
 
TECHNIEKDAG 

09 okt. 
 
roostervrij gr. 1 t/m 2 

10 okt. 
 
 

11 okt. 

15 okt.  
 
Werkweek groepen 8 
Woldhuis Deze week 
GÉÉN weekbulletin 
16.00-17.00: OB - 
overleg 
 

16 okt.  
 
Werkweek groepen 8 
Woldhuis (± 16.00: 
thuiskomst!)  
Afsluiting KiBo-week 
thema ‘Raar maar 
waar’ 
 
 

17 okt. 
 
Einde Kinderboeken-
week 2015 

18 okt. 
 
 

22 okt. 
 
maandoverzicht 3 
komt uit 
16.00-17.30: 
TEAMvergadering 
 

23 okt. 
 
 
 

24 okt. 
 
 

25 okt.  
 
Begin Wintertijd 

29 okt.  
 
HERFSTVAKANTIE 
 
 

30 okt.  
 
HERFSTVAKANTIE 
 
 

31 okt.  
 
 

01 nov.  
 



 



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

 
 

!!! REMINDER !!! … WEEK VAN DE OPVOEDING … !!! REMINDER !!! 
 

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/


 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Na het afsluiten van de Juffen en Meesters week hebben 
ook de kinderen een bericht gestuurd: 
  

 

Lieve Juffen en Meesters, 
 

We hadden hard gewerkt aan de mooie uitnodigingen voor onze high tea, waar alle 
juffen en meesters voor waren uitgenodigd. We waren ontzettend blij dat Juf Renée, 
Juf Reinie, Juf Stephanie en Juf Nicole langs gekomen zijn. 
Toch hebben we de andere juffen en meesters een beetje gemist tijdens deze week 
en hopen we dat ze de volgende keer wel een bezoekje aan de bso komen brengen. 
Want we laten graag zien, wat we allemaal doen op tijdens de bso middagen. 
 

Hopelijk tot de volgende keer, 
 

Groeten van Wout, Gillian, Jackie, Gijs, Boet, Joris, Julie, Féline, Dominic, Jens, Anne, 
Kiki, Valentijn, Julius, Julian, Jet, Juno, Thuis, Gijs, Mathijs 

 

 

 
 

 

 

Deze week is het thema op de bso ‘spelletjes week’,  enthousiast worden de bordspel-
letjes weer uit de kast gehaald, waarbij de oudere kinderen de jongere kinderen hel-
pen. Ook zijn de meiden in volle strijd bij ‘Just Dance’ want wie laat de beste dance 
moves zien. 
Omdat het weer niet zo lekker is, spelen we deze week vooral allerlei binnenspellen. 
Volgende week gaan we aan de slag met het thema ‘Dieren’ 
Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 



 

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/

