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AGENDA: 
Donderdag 01 okt.  

Vrijdag 02 okt.  

Maandag 05 okt. DAG van de LERAAR 

Dinsdag 06 okt. 16.00 – 17.15: OB & BB - overleg 

Woensdag 07 okt.  

Donderdag 08 okt. TECHNIEKDAG 

Vrijdag 09 okt. ROOSTERVRIJ GR 1-2 !!!! 

 

 
 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

Dé communicatie-oplossing tussen school en ouders 

Vanaf 1 oktober is deze communicatietool nu volledig operationeel. Nog slechts van 
29 kinderen is de koppelcode niet geactiveerd! Ontvangt u dit bericht alleen in uw 
mailbox dan is dit mogelijk voor u het geval en vragen we u om als nog een koppelco-
de op school aan te vragen. Dit is namelijk de laatste keer dat u via de mail ons week-
bulletin zult ontvangen. Vanaf komende week wordt er alleen nog met onze ouders via 
MSI gecommuniceerd. Wilt u dus op de hoogte blijven van alles in en om de groep van 
uw kind en onze school, dan is het activeren van de koppelcode dus noodzakelijk. 
Naast ouders/verzorgers van onze school wordt het weekbulletin ook wekelijks ver-
stuurd naar ‘externen’. Wij hopen ook deze contacten te kunnen blijven voorzien van 
onze informatie en zijn aan het bekijken hoe we dat voor hen kunnen realiseren via 
MSI.  
Heeft dit op u betrekking dan informeren we u hier heel binnenkort over.  
 

Met het activeren van onze oudercommunicatietool komt tevens een eind aan het we-
kelijks verschijnen van ons weekbulletin in de huidige vorm. Wel houden we u uiter-
aard wekelijks op de hoogte van alle info/nieuws in en om onze school. Deze info kunt 
u, zoals u van ons gewend bent, in de regel op de donderdag verwachten. Gedurende 
de week is het echter ook mogelijk dat u vanuit de groepen geïnformeerd wordt over 
alles wat er gedaan is of wordt. 
 

Na de herfstvakantie gaan we u informeren over de rapportgesprekken die in de 
maand december gehouden gaan worden. Via MSI kunt u dan zelf gaan plannen wan-
neer u over het rapport van uw kind met de groepsleerkracht wilt spreken. 
 

Daarnaast is het zo dat u via MSI uw kind ziek kunt melden bij de groepsleerkracht 
maar is het ook mogelijk om verlofaanvragen (kort of langdurend verlof) in te dienen. 
Afgelopen week hebben we u via MSI hier al even over geïnformeerd en u de betref-
fende documenten voor het aanvragen van verlof toegestuurd. Deze verlof documen-

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


ten staan ook altijd nog op onze website (KLIK HIER voor kort verlof of HIER 

voor vakantieverlof)  
 

SYNCHRONISATIE MOGELIJK MET SCHOOLAGENDA 

Een feature waar u mogelijk veel plezier aan kunt hebben is de mogelijkheid om de in 
MSI aangemaakte agendapunten, via de Ical link, automatisch te synchroniseren met 
uw persoonlijke agenda. De agendapunten worden hierdoor automatisch ge-update in 
de prive agenda als bijvoorbeeld Outlook of Google kalender.  Het grote voordeel hier-
van is dat u als gebruiker niet iedere keer de agendapunten in MSI hoeft te exporteren 
en importeren in uw prive agenda. 
Uiteraard zijn de agenda-items ook in een oogopslag zichtbaar in de MSI App. 
Wij denken dat met name deze functionaliteit een uitkomst voor u kan zijn.  
 
In het scherm van de schoolagenda, vindt u een knop 'agenda delen'. Als u hierop 
klikt, komt u in het scherm, waar u vervolgens de Ical link kunt genereren. Gebruikt u 
deze link om de agenda te openen vanuit andere toepassingen, zoals Outlook of 
Google Calendar. U kunt het adres kopiëren en in elke agenda toepassing plakken 
waarin de Ical-indeling wordt ondersteund. 
 

Over de verdere werking en het hoe en wat hebben we een handleiding voor u ge-
maakt en deze op onze website gezet.  

U vindt die info HIER (klikken). 
 

Wij hopen dat u, net als wij, met veel plezier kunt werken met MSI en de communicatie 
zo eenvoudig en vlot zal verlopen. 
De Directie 
 

OP BS DE SCHALM ENGELSE LES OOK IN DE GROEPEN 1-2   
 

De afgelopen week heeft u het vast en zeker ook gehoord “Leerlingen moeten vanaf 
groep 1 van de basisschool al Engels krijgen. Dat staat in een advies van het Platform 
Onderwijs 2032. Het platform werd in het leven geroepen door staatssecretaris Dekker 
om te onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen in het basis- en voortge-
zet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst.” Dat wij onze kin-
deren voorbereiden op deze toekomst weet u als geen ander want op onze school 
wordt al geruime tijd Engelstalig onderwijs aangeboden door native speakers. Alle 
kinderen, vanaf groep 1-2, volgen wekelijks, spelenderwijs, de Engelse lessen van de 
leerkrachten die onze school bezoeken vanuit het Den Bosch Early English Program-
me! Dat wij hier trots op zijn kunt u begrijpen! 
 

Wilt u meer weten of het hele artikel lezen? KLIK HIER! 
 

FILMAVOND HULPOUDERS   
 

Het spijt ons te onderkennen dat bij het verstrekken van de filmvouchers niet alle hulp-
ouders een exemplaar hebben ontvangen. We vinden dat vervelend en stellen u in de 
gelegenheid alsnog uw voucher op te halen bij onze administratie. Mevrouw Tine 
Janssen heeft een aantal extra exemplaren voor u klaarliggen. 
We hopen dat we hiermee iedereen die ons geholpen heeft een gezellige avond aan 
te kunnen bieden. 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/Verlof%20documenten/aanvraagformulier%20kort%20durend%20verlof%20invulbaar%20def.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/Verlof%20documenten/aanvraagformulier%20kort%20durend%20verlof%20invulbaar%20def.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/Verlof%20documenten/aanvraagformulier%20vakantie%20en%20verlof%20invulbaar%20def.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/Verlof%20documenten/aanvraagformulier%20vakantie%20en%20verlof%20invulbaar%20def.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/PublishingImages/Handl%20MSI%20ouders-verzorgers%202015.pdf
http://onsonderwijs2032.nl/
http://onsonderwijs2032.nl/
http://nos.nl/artikel/2060540-advies-kleuters-moeten-engels-leren.html


ONZE SCHOOLTIJDEN   
 

Enkele jaren geleden is op onze school de discussie ontstaan om naar onze schooltij-
den te kijken. Vanwege werkzaamheden in de Theresialaan en Park Eikenheuvel heb-
ben we deze discussie geparkeerd. Op dit moment is het gesprek binnen het team 
opgepakt en we gaan u binnenkort hierover met een tijdpad verder informeren. 
 

Met vriendelijke groet, 
De directive 
 

KOMENDE WEEK ALGEMENE INFO, ‘WEEKBULLETIN 06-41’, VOOR 2 WEKEN  
 

Komende week proberen we u de algemene informatie voor 2 weken toe te sturen. In 
de week van donderdag 15 okt. ontvangt u dus géén algemene info (of weekbulletin) 
maar mogelijk wel korte berichtjes vanuit de groepen. 
Op donderdag 22 okt. ontvangt u weer onze algemene informatie in de vorm van een 
‘maandoverzicht’. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

UITNODIGING ALV OUDERVERENIGING BS. DE SCHALM 
 

Oudervereniging Schalm nodigt u uit voor  
Algemene  Ledenvergadering (ALV) 

 

 dinsdagavond 20 oktober 2015 van 20.00 uur tot 21.30 uur 
 

Ook voor de oudervereniging van de Schalm is het nieuwe schooljaar weer begonnen. 
Ook dit jaar ondersteunen we de school met diverse activiteiten. Tijdens deze openba-
re vergadering kijken we kort terug op de activiteiten van de oudervereniging in het 
schooljaar 2014-2015 en kijken we vooruit naar dit schooljaar. Ook komen we deze 
avond graag in contact met ouders die komend schooljaar een bijdrage willen leveren 
met het organiseren van de diverse evenementen. 
 

Meer informatie volgt nog maar noteert u deze avond vast in uw agenda! 
 

Met vriendelijke groet, 
Tom Ouwens (oudervereniging@deschalmvught.nl) 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Thijn van der Lande  groep 1/2C 
 

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

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020142015%20BIJLAGEN/wk%2041%20uitn%20ALV%2020141014.pdf
mailto:oudervereniging@deschalmvught.nl


COLETTE (GR 7A) DONEERT HAAR HAAR! 
 

 

Vrijdag 2 oktober was voor groep 
7a een bijzondere en spannende 
dag. Klasgenootje Colette (9 jaar) 
ging, voor de 2e keer, haren done-
ren aan stichting Haarwensen.  

Deze stichting maakt van echte haren pruiken voor zieke kinderen. De haren van Co-
lette waren lang genoeg om te doneren. Juf Marloes vond dit zo bijzonder dat haar 
lange staart in de klas eraf geknipt mocht worden. Kapsalon Team Melis Hair & Beauty 
uit Helvoirt, verbonden aan stichting Haarwensen, wilde hieraan meewerken. Kapster 
Lenneke kwam in de klas knippen. Onder luid gejoel en geklap van de klasgenootjes, 
werd Colette gesteund en werd er 25 cm haar afgeknipt. Dat is nog niet alles. Colette 
heeft van deze speciale haardonatie een sponsoractie gemaakt. Zij heeft geld ingeza-
meld voor Lara en Lotte. Deze 2 meiden hebben een speciale actie opgezet. Wat dat 
is mogen de meiden zelf vertellen. 
 

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 07 oktober door uw kind af laten geven bij de groepsleerkracht? 
 

Met dit weekbulletin sturen we alle ouders/verzorgers van de huidige groepen 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. 
 

WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 (2016!!) 
 

Komende week krijgen de kinderen uit de groepen 7 een brief mee waarop te lezen is 

dat we ook komend jaar met de groepen 8 op werkweek gaan naar Het Woldhuis. 
Hierin wordt gevraagd om aan te geven op welke manier u als ouder/verzorger het 
bedrag voor de kosten van deze werkweek wilt voldoen (1, 2 òf 6 termijnen). Wilt u het 
antwoordstrookje uiterlijk do. 15 okt. bij de groepsleerkracht van uw kind inleveren? 

Via het weekbulletin informeren we u tijdig wanneer een bepaalde termijn dient te wor-
den voldaan.  
De leerkrachten groep 8. 

______________________________________________________________ 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2040%20Betalingswijze%20Woldhuis.pdf


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
2-10 Indy Nagtzaam 1/2E 
2-10 Julius Knoups 3 
4-10 Noor Smits van Oyen 4 
4-10 Pom van Erp 8A 
5-10 Wouter van Hoeven 7A 
6-10 Piet Hein Houben 8 
6-10 Pleun van der Muren 3A 
7-10 Philip Haas 4A 
9-10 Anne van de Kamp 4 
9-10 Niels Hanssen 5 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 

02-10 juf Frida Lucas 8A  juf Christine Vet 
 juf Hilde van Falier 4  vervangerspool regelt dit 
05-10 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
06-10 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
07-10 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 

______________________________________________________________ 



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”. In het weekbulletin van 
de afgelopen 2 weken hebben we u hier al uitge-
breid over geïnformeerd (voor meer info zie dus die 
bulletins). 
 

Speciaal willen we de lezing ‘sportief opvoeden’ van 
do. 8 okt. nog even bij u onder de aandacht bren-
gen middels deze flyer! 
 

Het CJG heeft voor de gehele week een mooi 

PROGRAMMA samengesteld waar iedereen gra-

tis gebruik van kan maken! 

 
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  

 

DE BEEKVLIET EXPERIENCE 
 

Kinderen uit groep 8 die een kijkje willen nemen op het VWO en in het bijzonder Gym-
nasium Beekvliet, kunnen sfeer komen proeven tijdens de ‘experience woensdagen’. 
Op 3 woensdagmiddagen (07 okt., 04 nov. en 02 dec.) kun je kennismaken met vak-
ken als wiskunde, Grieks en Latijn. 
 

Voor meer info KLIK HIER (of ga naar de website van Gymnasium Beekvliet en geef je daar op!) 
 

Tevens melden we u dat er op dinsdagavond 17 november, vanaf 19.30 u., een 

KENNISMAKINGSAVOND georganiseerd wordt op gymnasium Beekvliet. In verband 
met het reserveren/inrichten/klaarzetten van de ruimte voor deze avond wordt u ge-
vraagd zich aan te melden via de website: www.gymnasiumbeekvliet.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://www.cjgvught.nl/
http://www.cjghaaren.nl/
http://www.cjg-gestel.nl/
http://beekvliet.mwp.nl/Groep8/TheBeekvlietExperience.aspx
http://www.gymnasiumbeekvliet.nl/


SPEELGOEDBEURS L.E.F.H. 
 

 

 

Local Entertainment Factory Helvoirt, afgekort LEFH,  is 
de moderne opvolger van Jong Nederland.  Inmiddels 
bestaat LEFH al weer vijf jaar en organiseert elke twee 
weken groepsavonden, waarbij de ‘moderne’ activiteiten 
centraal staan. Hierbij is te denken aan Social Media, de 
Wii en Playstation, maar ook tafelvoetbal en tafeltennis. 

Ook wisselende bijzondere activiteiten zoals graffiti spuiten en dart- of voetbaltoer-
nooien komen aan bod.  Daarnaast wordt voor de leden jaarlijks een groots zomer-
kamp georganiseerd en gaan alle groepen een weekendje weg!!  
Naast deze activiteiten is het doel van LEFH langdurige samenwerkingsverbanden 
zoeken met andere (jeugd)organisaties om evenementen te organiseren. Hierbij valt te 
denken aan de diverse sportverenigingen in het dorp, Jeugdcarnaval Helvoirt, Kinder 
Vakantie Werk Helvoirt en jaarlijks een ander goed doel.  
LEFH is onderdeel van de Helvoirts Organisatie voor de jeugd (HOJ) en Jeugdhuis d’n 
Inbreng is haar thuishonk. 
 

Op zaterdag 14 november organiseert LEFH, in navolging van afgelopen jaren, een 
daverende speelgoedbeurs! 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 (rommel)markt? Grijp dan deze kans en schrijf je in voor de 
speelgoedbeurs 2015! Zo verdien je zelf nog wat aan je speelgoed en steun je LEFH! 

Meer info? KLIK HIER  
 

NK HOCKEYTECHNIEK 
 

Op 9 verschillende locaties organiseert PANASJ een fantastische leerzame dag, waar 
de crew met uitgebreide oefeningen de kinderen nieuwe dingen zal leren met de focus 
op techniek. 

Deelnemen aan deze dag of voor meer info KLIK HIER?  
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2040%20speelgoedbeurs%202015.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2040%20NK%20Hockeytechniek%20Den%20Bosch.pdf


OCTOPUS SCHOOLBASKETBALTOERNOOI 
 

 
In de herfstvakantie organiseert Basketbalvereniging Octopus met ondersteuning van 
MOVE Vught een 3-tegen-3 schoolbasketbaltoernooi.  
Het toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 28 oktober van 13.30 – 17.00 uur in de 
Martinihal.  
De groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in Vught en Cromvoirt maken tijdens de 
gymlessen op school kennis met de sport basketbal. Als afsluiting van deze lessen lijkt 
het Octopus leuk om te kijken welke school het beste schoolteam op de been kan 
brengen.  
Je mag zelf een team maken van minimaal 3 en maximaal 4 kinderen van jouw school. 
Dit mogen jongens en meisjes door elkaar zijn en ook kinderen van groep 6, 7 of 8 
door elkaar. Belangrijk is dat je een team maakt waarmee je deze middag plezier kunt 
hebben en je best kunt doen om de beker voor jouw school te winnen. Mocht het niet 
lukken een team te maken, schrijf je dan individueel in op de site van MOVE Vught. 
Wij zullen dan met de losse inschrijvingen teams proberen te maken.  
Basketbalvereniging Octopus zorgt bij aankomst voor de ontvangst van de kinderen en 
ook voor de verdere begeleiding van de kinderen gedurende het toernooi. Enthousias-
te ouders en broers/zussen, familie, vrienden zijn altijd welkom om aan te komen 
moedigen natuurlijk!  
Lijkt het je leuk om mee te doen, doe dan je best op school om zo goed mogelijk te 
leren basketballen en schrijf je in via www.movevught.nl, onder het kopje onderwijs 
vind je de schoolsporttoernooien of klik op de link: inschrijven schoolbasketbaltoernooi. 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 21 oktober. 
 

Meer info? KLIK HIER 
 

N.B.: Je kunt je als team of jezelf individueel inschrijven zonder tussenkomst van 

school of oudervereniging. 
 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2040%20Schoolbasketbaltoernooi%20A3-2015.pdf

