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AGENDA: 
Donderdag 29 sept. maandoverzicht 2 komt uit 

Vrijdag 30 sept. roostervrij gr. 1 t/m 4 
12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

Maandag 03 okt. 19.45-22.00: MR vergadering 

Dinsdag 04 okt. DIERENDAG 
TECHNIEKSHOW Mad Science  

20.00-22.30: GMR vergadering 

Woensdag 05 okt. DAG VAN DE LERAAR 

Opening Kinderboekenweek 2016  
thema “Voor altijd jong” 
19.45-21.30: thema lezing ‘Hoog gevoeligheid’ 

Donderdag 06 okt. 16.00-17.30: BB-overleg 

Vrijdag 07 okt.  

 

 
 

KOMENDE WEEK ALGEMENE INFO, ‘WEEKBULLETIN 05-40’, VOOR 2 WEKEN  
 

Komende week proberen we u de algemene informatie voor 2 weken toe te sturen. In 
de week van donderdag 13 okt. ontvangt u dus géén algemene info (of weekbulletin) 
maar mogelijk wel korte berichtjes vanuit de groepen (via MSI!). 
Op donderdag 20 okt. ontvangt u weer onze algemene informatie in de vorm van een 
‘maandoverzicht’. 
 

HERINNERING … JAARKALENDER 2016 - 2017 ONLINE 
 

We hebben onze jaarkalender in gereedheid gebracht en op onze website geplaatst 

KLIK HIER!. We gaan deze data ook nog voor u in MSI zetten zodat u deze altijd op 

uw mobiel bij u heeft. Download dus de speciale MSI app en installeer deze op uw 
telefoon. 
Nog géén inlog op MSI? Geef uw naam, de naam van uw kind(-eren) en uw mailadres 
a.u.b. even door aan onze administratie en u ontvangt z.s.m. een inlog op MSI van ons. 
U bent dan altijd op de hoogte van al het nieuws uit de groep(-en) van uw kind(-eren). 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 

Ook de Oudervereniging is het nieuwe schooljaar weer GELUKKIG gestart. Het eerste 
overleg is geweest en de plannen zijn in de steigers gezet. Naast een ‘GELUKKIG 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/kalender-2016-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-39-2016.pdf


SCHOOLJAAR’ wordt het een jaar waarin we weer veel voor uw en onze kinderen gaan 
organiseren. 
 

Wilt u meer weten over wat wij doen en wat er dit schooljaar allemaal (weer) op stapel 
staat waar wij als Ouderverenging mee bezig zijn? 
Noteert u dan in uw agenda: 18 oktober ALGEMENE LEDENVERGADERING van de 

Oudervereniging. 
Een uitnodiging om deze avond bij te wonen, volgt z.s.m.  

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 03 okt., om 19.45 u. is de 2e MR-vergadering van dit schooljaar. Indien 
u iets te melden of te vragen heeft, bent u van harte welkom. Het eerste half uur van 
ons overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers van onze 
school om hierbij aanwezig te zijn 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Loet   groep 1-2C 

 Rijk   groep 1-2E 

 Willem   groep 5 
 

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

GROEPEN 7 OP PAD MET KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN! 
 

Gistermiddag, woensdag 28 september zijn de kinderen van de groepen 7 de school uit 
gelopen om weer zo veel mogelijk kinderpostzegels te gaan verkopen. Tot en met vrij-
dag 14 oktober 2016 hebben zij, samen met meer dan 180.000 andere basisschool kin-
deren van ruim 5.000 basisscholen in Nederland, de tijd om postzegels, kaarten en kin-
derpleisters te verkopen. 
We wensen hen uiteraard heel veel succes, want zij helpen met hun inzet andere kin-
deren die het minder goed hebben.  
Woensdag 12 okt. willen we de bestel-enveloppen 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 in-
formatie brief over dit AOB onderzoek met het aanmeldformulier e.d. kunt u down-

loaden vanaf onze website KLIK HIER.  
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aob-onderzoek-gr-8-2016-info-aanmelding.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aob-onderzoek-gr-8-2016-info-aanmelding.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aob-onderzoek-gr-8-2016-info-aanmelding.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/aob-onderzoek-gr-8-2016-info-aanmelding.pdf


Wilt u de informatiebrief goed doorlezen en wanneer u dit wenst het inschrijfformulier 
invullen? Het inschrijfformulier + het machtigingsformulier dient uiterlijk vrijdag 07 okto-
ber terug op school te zijn.  
 

Maandag 28 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** (€ 120,00 incl. BTW tegenover € 140,00 
indien later aangemeld). Mocht u nadere informatie over het onderzoek wensen 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 be-

schouwd! 

 

INFORMATIE WOLDHUIS 2017-2018 
 

De ouders/verzorgers van de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten, krijgen 
via MSI een uitnodiging voor het bijwonen van de informatieavond over Het Woldhuis 
2017 op woensdagavond 19 okt. a.s. (aanv. 19.30 u.). Wanneer u hierbij aanwezig wilt 

zijn kunt u dit kenbaar maken door tot en met vrijdag 14 okt. te reageren op het bericht.  
De leerkrachten gr. 7-8  

 

MADScience KOMT WEER NAAR DE SCHALM! 
 

Het is bijna zover. De showmaster-professor is al in rep en roer. Alle proefjes en 
experimenten worden ingepakt. De werkgroep techniek en de professor kunnen 
bijna niet wachten tot het zo ver is.  
 

We starten met een spectaculaire wetenschap/techniekshow op dinsdag 4 oktober. De 
show ‘Vuur en IJs’ is voor alle leerlingen en verdelen we over 4 showmomenten in de 
ochtend. Hopelijk is uw kind dan net zo enthousiast als de showmaster zelf! 
Na afloop krijgt uw zoon/dochter een inschrijfformulier mee naar huis. U heeft dan de 
mogelijkheid om uw kind in te schrijven voor een naschoolse cursus.  
De kinderen gaan in 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten 
en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en 
stimuleren een onderzoekende leerhouding. 
 

Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Deze 
cursus is bedoeld voor de kinderen van groep 4 t/m 8. 

Maak kennis met de wereld van detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar 
de Van de Graaff machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht, wordt de beste 
architect,  onderzoek de wereld van wetenschap in de keuken, en ga de uitdaging aan 
met bewegingssensoren, zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voor-
bij kunnen komen.  
 

 (junior)cursus voor de kinderen van groep 1 t/m 3. 

En voor de allerjongsten hebben we speciale cursussen ontwikkeld, bedoeld om de kin-
deren van groep 1 t/m 3 spelenderwijs kennis te laten maken met de natuur, de mens 
en de wereld om ons heen. Ook dit zijn 6 bijeenkomsten, op de dezelfde dagen en 
dezelfde tijden als de wetenschap/techniek cursus, tegen dezelfde prijs. 
Ga mee op avontuur in de dierenwereld. Wat zijn nou eigenlijk onze zintuigen en wat 
doen ze. Leer het verschil tussen vormen en experimenteer er rustig op los onder des-
kundige begeleiding van onze gekke professor. Kan jij een paperclip laten dansen?  Wat 
leeft er in de zee of hoe ontstaat zand eigenlijk? Lekker krioelen met wormen en hoe 
eet zo'n wormpje eigenlijk?   

mailto:onderwijs@AOB-compaz.nl?subject=informatie%20aanvraag%20AOB%20overgangsonderzoek


Allemaal vragen en  wij gaan samen met de kinderen van groep 1, 2, en 3 op zoek naar 
antwoorden tijdens onze leuke, speelse, interactieve en educatieve lessen. 
 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en besef-
fen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.  
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, 
voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar 
huis om thuis verder te leren en experimenteren.  
 

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
 

Data van de cursus: 

 Woensdag 9-11-2016 

 Woensdag 16-11-2016 

 Woensdag 23-11-2016 

 Woensdag 30-11-2016 

 Woensdag 7-12-2016 

 Woensdag 14-12-2016 
 

Tijdstip: 12:45 tot 13:45 uur. 
Inschrijven kan via http://nederland.madscience.org 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 28-10-2016 
Deelname kost € 69,50 per kind. 
 

ENGELS IN DE GROEPEN 5 EN 6 
 

 

 

Deze periode zijn de leerlingen uit de 
groepen 5 en 6 bezig met het thema ‘My 
family’. Juf Vicki (native speaker) heeft 
samen met haar student Yasmine en de 
groepsleerkracht een kleine presentatie 
in elkaar gezet. Vandaag hebben de 
leerlingen een klein toneelstukje opge-
voerd om zichzelf als familie te presente-
ren aan de andere leerlingen in de klas. 
Deze presentatie was natuurlijk in het 
Engels. We hebben elkaar voorgesteld 
en daarbij heeft iedereen nog iets verteld 
over zijn leeftijd en hobby’s passend bij 
zijn of haar rol. 
Het was weer een leerzame les! 

 
 

OPLEIDINGSSCHOOL 
 

In het vorige weekbulletin hebben we u geïnformeerd over De Opleidingsschool 
en hebben diverse studenten zich aan u voorgesteld. In dit Weekbulletin stelt 
student Ben zich graag aan u voor: 
 

Hallo, mijn naam is Ben. Ik woon in Sint-Oedenrode en ik ben 26 jaar. Ik zit in 
het 4de leerjaar op de PABO in Eindhoven. Mijn doel is om dit schooljaar mijn 
diploma te behalen. In mijn vrije tijd ga ik graag voetballen, snowboarden en 
met vrienden van alles ondernemen. Ik kom stagelopen op de maandagen en 

http://nederland.madscience.org/


dinsdagen in groep 7 bij meester Luuk. Ik hoop dat ik in dit jaar nog veel van 
en met de school, leerkrachten en kinderen kan leren! Ik heb er heel veel zin in 
en ik ga er een leuke tijd van maken met de klas en school!  
______________________________________________________________                              
 

 
 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

40 
03 okt. 
 

Nationale Onderwijs-
week 
19.45: MR vergadering 

04 okt. 
 

TECHNIEKSHOW Mad 
Science  
DIERENDAG 
20.00: GMR vergadering 

05 okt. 
 

DAG VAN DE LERAAR 
Opening Kinderboeken-
week 2016  

thema “Voor altijd jong” 

19.45-21.30: thema le-
zing ‘Hoog gevoeligheid’ 

41 
10 okt. 
 

DAG vd DUURZAAM-
HEID  
Werkweek groepen 8 
Woldhuis 
20.00-23.00: RvT over-
leg stg. Leijestroom 

11 okt. 
 

Werkweek groepen 8 
Woldhuis 

12 okt. 
 

Werkweek groepen 8 
Woldhuis 

42 
17 okt. 
 

Hoofdluiscontrole 
ALLÉÉN groepen 8 
15.45: Maandaggesprek-
ken 

18 okt. 
 

20.00: ALGEMENE LE-
DENVERGADERING 
Ouderraad bs De 
Schalm 

19 okt. 
 

 ‘JUFFENDAG’ lkr. gr 
1/2 
13.00: studieMIDDAG 
team bs De Schalm 

19.30: Info avond gr. 
7/7A: werkweek Wold-
huis groepen 8 in 
2017!! (o.v.b.) 

43 
24 okt. 
 

Herfstvakantie 

25 okt. 
 

Herfstvakantie 

26 okt. 
 

Herfstvakantie 

44 
31 okt. 
 

 

01 nov. 
 

 

02 nov. 
 

Hoofdluiscontrole 

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_okt_2016
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_okt_2016
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_okt_2016


 

 

 
02 

30/09/2016 - 
20/10/2016  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

06 okt. 
 

16.00-17.30: BB-over-
leg 

07 okt. 
 

 

08 okt. 
 

 

09 okt. 
 

DAG VAN DE DUUR-
ZAAMHEID 

 

13 okt. 
 

Werkweek groepen 8 
Woldhuis 
Deze week GÉËN 
weekbulletin 
16.00-17.30: OB-
overleg 

14 okt. 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 
2 
EINDE Kinderpostze-
gel Actie gr. 7 en 7A 
Werkweek groepen 8 
Woldhuis 
Afsluiting Kinderboe-
kenweek 2016 

15 okt. 
 

 

16 okt. 
 

 

20 okt. 
 

Maandoverzicht 3 
komt uit 
16.00-17.30: 
TEAMmvergadering 

21 okt. 
 

Afscheid dhr. De 
Krom 

22 okt. 
 

 

23 okt. 
 

 

27 okt. 
 

Herfstvakantie 

28 okt. 
 

Herfstvakantie 

29 okt. 
 

 

30 okt. 
 

Begin Wintertijd 

 

03 nov. 
 
 

04 nov. 
 
 

05 nov. 
 

 

06 nov. 
 

 

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_okt_2016


AANBOD DIVERSE UITGEVERIJEN 
 

Aan het begin van ieder schooljaar worden op school grote hoeveelheden folders, flyers 
e.d. afgegeven. Tijdens de Algemene kennismakingsavond van woensdag 21 sept. 
stond er een tafel bij de ingang van de school die was ingericht als informatiestand. 

Hierop lagen alle folders die tot dat moment waren binnengekomen. Afgelopen week 
ontvingen we nog een folder die we u (en uw kind(-eren) niet willen onthouden. Voor 

meer info kunt u terecht op de website van uitgeverij BLINK, ‘blink.nl’.  
 

 
 

http://www.blink.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-weekblad-folder-freek-vonk.pdf


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND OKTOBER: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
29-09 Lucas  6  15-10 Olger  4A 
30-09 Pleun  5  15-10 Guillermo  6 
30-09 Joshua  6  15-10 Jackie  6A 
02-10 Indy  3A  20-10 Joris  3A 
02-10 Julius  4  20-10 Paloma  8A 
04-10 Noor  5A  22-10 Tabe  6 
05-10 Wouter  8A  22-10 Isabel  6 
06-10 Thijn  1/2C  23-10 Josephine  4A 
06-10 Pleun  4A  24-10 Zaina  4A 
07-10 Philip  5  27-10 Boet  4A 
09-10 Anne  5A  27-10 Feeke  5A 
09-10 Niels  6  27-10 Frederique  6 
10-10 Hidde  8  27-10 Annebel  7A 
11-10 Julian  1/2A  28-10 Mirthe  7A 
11-10 Annabel  3  29-10 Olivier  3 
11-10 Anne  6A  29-10 Hidde  4 
13-10 Reinier  1/2E  30-10 Marie-Lou  8 
14-10 Floris  3  31-10 Emilie  4A 
15-10 Teun  1/2C     

 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND OKTOBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
30-09 juf Stephanie  5  juf Saskia  
03-10 juf Stephanie  5  juf Tanja  
04-10 juf Stephanie  5  juf Tanja  
 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
05-10 juf Stephanie  5  juf Marjo  
06-10 juf Stephanie  5  juf Tanja  
07-10 juf Stephanie 5  juf Tanja  
10-10 meester Luuk *   meester Ben  
 dhr. van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
11-10 meester Luuk *   juf Yvonne  
 dhr. van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
12-10 meester Luuk*   juf Yvonne  
 dhr. van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
13-10 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 meester Luuk*   juf Yvonne  
 dhr. van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
14-10 dhr. van Gils* adj.-dir.  n.v.t. 
18-10 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
     

 * i.v.m. werkweek Woldhuis    
 ^ i.v.m. nascholing (HELE dag)    

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

ROTS EN WATER TRAINING 
 

Op zoek naar een oefening in sociale competentie en weerbaarheid voor jongens en 

meisjen van 7-12 jaar? KLIK HIER! 
 

SPECIALE KINDERVOORSTELLING IN DE SPEELDOOS 
 

Vanaf de maandag in de herfstvakantie, 24 okt., t/m maandag 7 januari zijn er in theater 
De Speeldoos in Vught weer verschillende kindervoorstellingen. Voor een overzicht van 

de voorstellingen kunt u op de website van De Speeldoos kijken of KLIK HIER naar 

een beknopt overzicht. 
 

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 
 

 
 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-rots-en-water-1.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-kindervoorstellingen.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-jeugdlintje.pdf


BALANS DEN BOSCH 
 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-balans-den-bosch.pdf


KOFFIETUIN: 
 

 
 

FC DEN BOSCH, EEN FAMILIE UITJE: 
 

FC Den Bosch profileert zich als een actieve, maatschappelijk betrokken speler in de 
stad en regio. In het verlengde van dit gedachtegoed maken zij naar de kinderen van de 
basisscholen een leuk gebaar. 
 

Kinderen tot en met twaalf jaar gratis toegang bij FC Den Bosch 

FC Den Bosch heeft zichzelf ten doel gesteld om een gezellig, sfeervol en veilig Stadion 
De Vliert te creëren waar gezinnen met kinderen zich thuis voelen. FC Den Bosch streeft 
naar een positief imago in de stad en regio, waarbij voetbal de (ver)bindende factor is 
en Stadion De Vliert geldt als sociale ontmoetingsplaats. Sinds afgelopen seizoen biedt 
FC Den Bosch de mogelijkheid aan kinderen tot en met 12 jaar om gratis de thuiswed-
strijden in Timmermans Infra Stadion De Vliert te bezoeken. De actie is een groot 

succes en leidt tot veel enthousiaste reacties bij sponsors, supporters en de gemeen-
schap. We zijn op de goede weg en willen kinderen van De Schalm ook graag nader 

kennis laten maken met FC Den Bosch. Voor het speelschema KLIK HIER! 
 

Het ideale FAMILIEuitje 

Een bezoek aan een thuiswedstrijd van FC Den Bosch is het ideale uitje voor kinderen. 
We nodigen alle kinderen van De Schalm van harte uit om een thuiswedstrijd met hun 
ouders/verzorgers en overige relaties  bij te wonen gedurende seizoen 2016-2017. Voor 
de ouders / begeleiders hanteren we het speciale tarief van € 10,00 per toegangskaart 
en bij sommige wedstrijden bestaat er voor de kids nog de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de line-up of het vlaggenzwaaien voorafgaand aan het duel. Ook is het mo-
gelijk om spandoeken te maken, waarbij we leuke prijzen hebben voor de deelnemers. 
We kijken met plezier uit naar een leuke voetbalavond. U komt toch ook? 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-maandoverzicht-okt-2016.pdfhttp:/cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-maandoverzicht-okt-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-pop-up-koffietuin.pdf

