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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 28 sept. maandoverzicht 2 komt uit 

16.00-17.00: overleg onderzoeksteam BEGAAFDEN 

Vrijdag 29 sept. spelletjesmiddag gr. 1/2 

Maandag 02 okt.  

Dinsdag 03 okt. DAG 1 Werkwk. WOLDHUIS groepen 8 (vertrek: 10.00 u.) 

Woensdag 04 okt. Werelddierendag 
Start Kinderboekenweek 2017 (t/m 14 okt.) 
DAG 2 Werkwk. WOLDHUIS groepen 8 

Donderdag 05 okt. NATIONALE ONDERWIJSSTAKING 
ALLE groepen VRIJ 

Dag van de Leraar 
DAG 3 Werkwk. WOLDHUIS groepen 8 

Vrijdag 06 okt. ROOSTERVRIJ groepen 1/2 
Einde Kinderpostzegelactie 
DAG 4 Werkwk. WOLDHUIS groepen 8 (op school rond 16.00 u.) 
Herfstwandeling groep 3;  Kasteel Maurick 

Zaterdag 07 okt.  

Zondag 08 okt.  

Maandag 09 okt. Dag van de Duurzaamheid 
08.45: LOT-controle groepen 8 
15.45-17.00: Maandaggesprekken (alléén gr. 1/2) 
19.30: Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 

Dinsdag 10 okt.  

Woensdag 11 okt. Juffendag groepen 1/2 
Herfstwandeling groep 3A; Kasteel Maurick 
Herfstwandeling groep 5; Sparrendaal 

Donderdag 12 okt. 15.45-17.00: OB- en BB-overleg 

Vrijdag 13 okt. Afsluiting Kinderboekenweek 2017 
Herfst- / kabouterwandeling grp. 1/2C en grp. 1/2 …..?? 
Herfstwandeling gr 5A; Sparrendaal 

 

 
 

JAARKALENDER 2017 - 2018 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 (waarschijnlijk maand 

voor maand) zodat u deze altijd op uw mobiel bij u heeft. Download dus de speciale MSI 
app en installeer deze op uw telefoon. 

http://www.deschalmvught.nl/kalender
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_39_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


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). 
 

Alle OUDSTE kinderen van een gezin op onze school hebben vandaag de kalender op 
papier mee naar huis gekregen! 
 

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!  

 

DEZE WEEK INFO VOOR 2 WEKEN  
 

Volgende week verschijnt er géén weekbulletin. Bewaart u deze info dus goed! Het vol-
gende weekbulletin verschijnt in de week vóór de herfstvakantie.  
 

BINNENKOMST GROEPEN 1-2 
 

Beste ouders, verzorgers van groep 1-2-3-4, 
Wij zijn ontzettend trots op uw kind(-eren) en u omdat de kinderen voortaan alleen met 
de leerkracht naar binnen gaan. Fijn ook dat de lessen hierdoor echt om 8:45 uur kunnen 
aanvangen en er geen verlies van lestijd is. Voor u zowel als voor onze collega’s is het 
vervelend om voor uw neus de buitendeuren te sluiten maar dit is wel voor de veiligheid 
van alle kinderen en om voor alle kinderen de lessen op tijd te kunnen laten starten. 
Zorgt u er daarom voor dat u op tijd bent? Dank u wel! 
 

Wilt u verder zo vriendelijk zijn om na afscheid van uw kind, afstand te nemen van de 
rij, zodat ook andere groepen met hun leerkracht makkelijk de ingang kunnen bereiken?  
 

Tevens nog het verzoek om z.s.m. bij de ramen van het klaslokaal weg te gaan en/of 
‘verderop’ het gesprek met een andere ouder voort te zetten. De leerkrachten kunnen 
dan echt vanuit de rust om 08.45 u. starten met de lessen. 
 

Namens de collega’s dank voor uw medewerking 
 

  

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
https://nos.nl/artikel/2191582-leraren-basisonderwijs-willen-staken-op-5-oktober.html


ONTVANGEN OUDER INITIATIEF VOOR STAKENDE LEERKRACHTEN  
 

Het is CODE ROOD in het onderwijs! De leerkrachten v/h basisonder-
wijs gaan op 5 oktober staken en hun boodschap in Den Haag laten 
horen. Ze willen kleinere klassen, minder werkdruk en een eerlijk sala-
ris. En ze willen hun beroep weer aantrekkelijk maken om een leraren-
tekort te voorkomen.  
 

Laten wij als ouders/verzorgers met een kind op de basisschool al onze 
meesters en juffen uit Vught & Cromvoirt een steuntje in de rug geven!  
 

Kom daarom op 5 oktober om 9:00 u naar het pleintje tegenover het 
gemeentekantoor (op de plek van het oude postkantoor) om ze te laten 
zien dat wij achter ze staan.  
Trek iets roods aan, omdat het CODE ROOD is! 
 

9.00u: Verzamelen op het pleintje Raadhuisstraat / Dr. Hillenlaan (oude 
postkantoor). Er is een kleine verrassing voor alle kinderen die mee-
doen. 
 

9.00-9.30u: Stoepkrijt tekeningen maken voor alle juffen en meesters. 
De mooiste tekening wint een prijs! 
 

9.30u: Afsluiting met een ballonnen actie 
 

En tenslotte: ieder ander creatief idee om de stakingsactie van de leer-
krachten onder de aandacht te brengen is natuurlijk welkom!! U kunt 
hiervoor contact opnemen met mervr. Marije Rhebergen: +31 6 228 456 
50”  
 

In DEZE BRIEF leest u meer over dit ouderinitiatief.  

Hoe meer ouders en kinderen op 5 oktober gehoor geven aan deze oproep, hoe meer 
zichtbaarheid en steun dit zal zijn voor onze hardwerkende leerkrachten! 
Dank u wel! 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MAANDAGAVOND 9 OKT. ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 

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: maandagavond 09 oktober ALGEMENE LEDENVER-
GADERING van de Oudervereniging. 
 

Een uitnodiging om deze avond bij te wonen, heeft u inmiddels via MSI mogen ontvan-
gen. Niet gezien of uitnodiging gemist? 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-ouders-in-actie.pdf


Géén probleem! KLIK HIER en u kunt ons als nog laten weten dat u hierbij aanwezig 

wilt zijn. 
 

Tot maandagavond 9 okt.! 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Linde  groep 1/2B 

 Bram  groep 1/2A 

 Siem   groep 1/2E 
 

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

REMINDER … BOEKEN SPAREN VOOR SCHOOLBIEB! … REMINDER 
 

 
 

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 
 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/59bf563c-d80c-4cb1-aaa4-13c26d47348e
https://www.bruna.nl/schoolbieb


 
 
  



 

 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

40 
02 okt. 
 
 

03 okt. 
 

DAG 1 Werkwk. WOLD-

HUIS groepen 8 (vertrek: 

10.00 u.) 

04 okt. 
 

Werelddierendag 
Start Kinderboekenweek 

2017 (t/m 14 okt.) 
DAG 2 Werkweek 
WOLDHUIS grp 8-8A 

41 
09 okt. 
Dag van de Duurzaam-
heid 
08.45: LOT-controle 
groepen 8 
15.45-17.00: Maandag-
gesprekken (alléén gr. 1/2) 
19.30: Algemene Leden-
vergadering Oudervere-
niging 

10 okt. 
 
 

11 okt. 
 

Juffendag groepen 1/2 
Herfstwandeling groep 
3A; Kasteel Maurick 
Herfstwandeling groep 5; 
Sparrendaal 

42 
16 okt. 
 
Herfstvakantie 
 

17 okt. 
 
Herfstvakantie 
 

18 okt. 
 
Herfstvakantie 

43 
23 okt. 
 

08.45: LOT-controle 
groep 1-2A t/m 8A 
20.00: startbijeenkomst 
H. Vormsel (zaaltje H. Hart 

parochie) 
20.00: MR - vergadering 

24 okt. 
 

16.00: TEAMvergadering 

25 okt. 
 

13.00-17.00: overleg on-
derzoeksteam REKE-
NEN 
 

44 
30 okt. 
 

15.45-17.00: Maandag-
gesprekken (alléén gr. 3 

/m 8) 

16.00-17.30: OB-overleg 
 

31 okt. 
 

HALLOWEEN 
16.30-19.30: BOVO - 
overleg 
 

01 nov. 
 

ALLERHEILIGEN 

   

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-maandoverzicht-okt-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_okt_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_okt_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_okt_2017


 

 
02 

29/09/2017 - 
26/10/2017 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

05 okt. 
 

NATIONALE ON-
DERWIJSSTAKING 
ALLE groepen VRIJ 
Dag van de Leraar 
DAG 3 Werkwk. 
WOLDHUIS groepen 
8 

06 okt. 
 

ROOSTERVRIJ groe-
pen 1/2 
Einde Kinderpostze-
gelactie 
DAG 4 Werkwk. 
WOLDHUIS groepen 

8 (op school rond 16.00 

u.) 
Herfstwandeling 
groep 3;  Kasteel 
Maurick 

07 okt. 08 okt. 

12 okt. 
 

16.00-17.30: OB- en 
BB-overleg  

13 okt. 
 

Afsluiting Kinderboe-
kenweek 2017 
Herfst- / kabouter-
wandeling grp. 1/2C 
en grp. 1/2 …..?? 
Herfstwandeling gr 
5A; Sparrendaal 

14 okt. 15 okt. 

19 okt. 
 
Herfstvakantie 
 
 

20 okt. 
 
Herfstvakantie 
 
 

21 okt. 22 okt. 

26 okt. 
 

maandoverzicht 3 
komt uit 

27 okt. 
 

28 okt. 
 

Schoolzwemtoernooi 
VZ&PV De Dommel-
boarzen gr 3 t/m 5 

29 okt. 
 

Begin Wintertijd 

 
Schoolzwemtoernooi 
VZ&PV De Dommel-
boarzen gr 6 t/m 8 

02 nov. 
 

ALLERZIELEN 
16.00: TEAMvergade-
ring 

03 nov. 
 

ROOSTERVRIJ groe-
pen 1/2 
 

04 nov. 
 

05 nov. 
 

11.00 u. presentatie-
viering Communican-
ten en Vormelingen 
(H. Hart kerk) 

  

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_okt_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-maandoverzicht-okt-2017.pdf




ENGLISH UPDATE AT DE SCHALM 
 

English is ‘Such Fun’ at De Schalm.  
 

Group 1 and 2 have the topic ‘Rainbow fish’ They have learned the colours, emotions 

and numbers. Next week we will start with the topic ‘Monsters’. 

The song baby shark CLICK HERE  

 

Rainbow fish and emotional balloons CLICK HERE 

 

Group 3 and 4 will start this week with the topic ‘My family’ and ‘Monsters’  
 

Group 5 and 6 have the topic ‘At the vets’. The children have enjoyed stories, drama 
and designing a new pet food. A really fun start. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group 7 have the topic ‘My Family’. We talked about who was in our family, played 
games and had our firsts written test. Well done group 7 you really studied hard.  
 

Group 8 have the topic ‘All about us‘. 
The children have used personality adjectives to talk about themselves. 
They have been working on tasks and have their first written test this week. Good Luck! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EiFbaYThZ4o
https://www.youtube.com/watch?v=wrGCuEtg7yw


GROEPEN 7 OP PAD MET KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN! 
 

Gistermiddag, woensdag 27 september zijn de kinderen van de groepen 7 de school uit 
gelopen om weer zo veel mogelijk kinderpostzegels  en kaarten te gaan 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 
en kaarten 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 retour krijgen. 
 

N.B.: dit jaar is er voor het eerst ook een kinderpostzegel BESTEL app! Deze kun-

nen de kinderen gebruiken maar dat is niet noodzakelijk. 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

 

Hoi allemaal,  
 

Ik ben Lara, 28 jaar oud en alweer voor het tweede jaar aanwezig op 
De Schalm. Ik ben vierdejaars pabo-student en ben elke maandag en 
dinsdag te vinden in groep 6. Favoriete vakken zijn geschiedenis en 
taal, favoriete dingen om te doen als ik geen lesgeef zijn lezen en naar 
de film gaan. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND OKTOBER: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
29-09 Lucas  7A  15-10 Teun  3 
30-09 Pleun  6A  15-10 Olger  5 
30-09 Joshua  7A  15-10 Guillermo  7A 
02-10 Indy  4A  15-10 Jackie  7A 
02-10 Julius  5  20-10 Joris  4A 
03-10 Loet  1/2C  22-10 Tabe  7 
04-10 Teun  1/2E  22-10 Isabel  7A 
04-10 Noor  6  23-10 Josephine  5 
06-10 Thijn  3  24-10 Zaina  5 
06-10 Pleun  5A  25-10 Sterre  1/2C 
07-10 Philip  6A  25-10 Mats  1/2D 
09-10 Anne  6  27-10 Boet  5A 
09-10 Niels  7A  27-10 Feeke  6 
10-10 Tom  4  27-10 Frederique  7A 
11-10 Julian  3A  27-10 Annebel  8A 
11-10 Annabel  4  28-10 Mirthe  8A 
11-10 Anne  7  29-10 Olivier  4 
13-10 Reinier  3A  29-10 Hidde  5A 
14-10 Floris  4  31-10 Emilie  5 
 

  



VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND OKTOBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
28-09 juf Nicole  1-2C  juf Mieke  
 meester Luuk  8  juf Marjo  
 dhr. de Ronde dir  n.v.t. 
29-09 juf Nicole  1-2C  juf Mieke  
02-10 juf Reinie  3  juf Gemma  
03-10 juf Lieke  6A  juf Anita  
04-10 juf Lieke  6A  juf Anita  
05-10 ALLE LEERKRACHTEN i.v.m.  NATIONALE ONDERWIJSSTAKING 

06-10 juf Lieke  3  juf Anita  
09-10 juf Monique  1-2B  vervangerspool regelt dit (alléén middag) 
10-10 juf Frida  8A  juf Marlous  
N.B.: de begeleiding van de werkweek naar Het Woldhuis (van 03 t/m 06 okt.) bestaat 

naast de vaste groepsleerkrachten meester Luuk en juf Frida uit juf Bo, juf Lieke, 
meester Sancho en meester Gerald. Zij zijn die week daarom op school afwezig! 

______________________________________________________________ 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

FUN2MOVE 

 

 

  

http://www.movevught.nl/activiteiten/fun2move/
http://www.movevught.nl/activiteiten/fun2move/


 

SPEELDAGEN BIJ JEUGDWERK ROZENOORD 
 

 
 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-39-jwr-speeldagen.pdf

