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AGENDA: 
Donderdag 08 okt. TECHNIEKDAG 

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

Zaterdag 10 okt. DAG van de DUURZAAMHEID 

Zondag 11 okt.  

Maandag 12 okt. 10.00 : vertrek groepen 8 naar Het Woldhuis te Apeldoorn 
19.45-22.00: MR vergadering 

Dinsdag 13 okt.  

Woensdag 14 okt. 20.00-22.00: OR vergadering 

Donderdag 15 okt. 16.00 – 17.15: OB – overleg 

Vrijdag 16 okt. ±16.00 thuiskomst groepen 8 

 

 
 

KOMENDE WEEK GÉÉN ALGEMENE INFO 
 

Komende week ontvangt u géén algemene info (of weekbulletin)  
Op donderdag 22 okt. ontvangt u weer onze algemene informatie in de vorm van een 
‘maandoverzicht’. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 12 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 

______________________________________________________________ 
 



 
 

VANUIT DE OUDERRAAD 
 

Oudervereniging Schalm nodigt u uit voor  
Algemene  Ledenvergadering (ALV) 

 

 dinsdagavond 20 oktober 2015 van 20.00 uur tot 21.30 uur 
 
 

Deze week staat o.a. in het teken van Techniek. De oudervereniging is eind vorig jaar 
gevraagd om te participeren in de Techniekdag op De Schalm. We hopen dat de kin-
deren een inspirerende, leerzame dag hebben gehad op donderdag 8 oktober. 
Mooi thema, waarbij in alle klassen aandacht wordt besteed aan Techniek. Het belooft 
een spannende dag te worden voor alle kinderen met veel proefjes en experimenten. 
 

Op dinsdagavond 20 oktober is op De Schalm de volgende ouderraadvergadering. 
De vergadering van 20 oktober is openbaar voor alle ouders (ALV). In deze vergade-
ring wordt de jaarrekening gepresenteerd en teruggekeken op de activiteiten/uitgaven 
van afgelopen jaar. Tevens bespreken we de begroting/initiatieven voor dit schooljaar. 
Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om aan te schuiven. 
 

De ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders die een bijdrage willen leveren aan 
school breede activiteiten op De Schalm. Op dit moment zijn de functies van voorzitter, 
penningsmeester en lid Sportcommissie vacant.  Uiteraard kunnen we hier meer over 
vertellen. Organiseren doe je met elkaar. Interesse, stuur een mail naar oudervereni-
ging@deschalmvught.nl en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op om de inte-
resse te bespreken. 
 

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

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Julian Nagtzaam  groep 1/2C 

 Reinier van Waveren  groep 1/2E 

 Teun Weenen   groep 1/2C 
 

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

MADSCIENCE DAG OP DE SCHALM 
 

Uw zoon/dochter is waarschijnlijk afgelopen donderdag net zo enthousiast thuisgeko-
men als de leerkrachten van De Schalm. In het kader van de Kinderboekenweek heb-
ben alle leerlingen deelgenomen aan workshops gericht op wetenschap en techniek. 
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Raar maar waar’. De kinderen hebben ge-
werkt aan regenboogbuisje, het analyseren van chemische reacties, het onderzoeken 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020142015%20BIJLAGEN/wk%2041%20uitn%20ALV%2020141014.pdf
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van mineralen of het werken met druk en warmte. Niets was te veel en de kinderen 
hebben ontzettend genoten.  
 

De kleutergroepen hebben een apart programma gevolgd en de groepen 3 t/m 8 heb-
ben de workshops, doe-eilanden met elkaar afgewisseld. Professor Flits heeft de kin-
deren veel geleerd over luchtdruk. Een drukke show met speciale effecten en experi-
menten.  
 

   
 

Met de hele school hebben we de dag afgesloten op het schoolplein. De lancering van 
een raket met parachute maakte de dag compleet.  
 

De uitwerking van het programma was in handen van MadScience. Zij bieden binnen-
kort nascholingscursussen voor de leerlingen op onze school. U heeft de mogelijkheid 
om uw kind hiervoor in te schrijven. Meer informatie ontvangt u binnenkort.  
 

Deze dag is mogelijk gemaakt door de Ouderraad van onze school. Bedankt! 
 

WERKWEEK WOLDHUIS GROEPEN 8 
 

De kinderen uit de groepen 8 vertrekken a.s. maandagmorgen rond 10.00 u. naar Het 

Woldhuis te Apeldoorn. Ze zijn er, net als de ‘kampstaf’, helemaal klaar voor!  
NOGMAALS: zorg er voor dat alle kleding maar ook je laarzen voorzien zijn van je 

naam. Ook andere (kostbare) spullen kunnen het best voorzien worden van een naam! 
 

Na 5 dagen verwachten we ze, ‘moe maar voldaan’, rond 16.00 u. weer terug op 
school. 
De kinderen vertrekken vanaf de voorzijde van onze school aan de Theresialaan en 
zullen hier ook weer aankomen. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
9-10 Anne van de Kamp 4 
9-10 Niels Hanssen 5 
10-10 Hidde Boon 7 
11-10 Annabel van Elderen 1/2D 
11-10 Anne Delmee 5A 
14-10 Floris van der Vegt 1/2C 
14-10 Niels Bergknut 7 
15-10 Guillermo Aelbers De Fuentes 5 
15-10 Jackie de Vocht 5A 
15-10 Olger Segers 3A 
 



VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 

09-10 juf Renée Schenkelaars 3A  juf Christine Vet (vervangerspool) 
 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 
12-10 juf Monique Hoevenaar 1-2B  juf Kirsten Langenberg (vervangerspool) 
 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
13-10 juf Monique Hoevenaar 1-2B  juf Kirsten Langenberg (vervangerspool) 
 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
 meester Mart van Loon 6  vervangerspool regelt dit 
14-10 juf Monique Hoevenaar 1-2B  juf Lieke vd Ven (lkr gr 1/2E) 
 juf Mieke Offermans 1-2D  juf Marjo Scheel (vervangerspool) 
15-10 juf Monique Hoevenaar 1-2B  juf Lieke vd Ven (lkr gr 1/2E) 
16-10 dhr. Gerard de Ronde (morgen) dir.  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

AANMELDEN JEUGDPRINSENGROEP DOMMELBAORZEDURP 
 

Alle kinderen uit groep 7 en 8 die houden van feesten, optreden en carnaval vie-
ren, kunnen zich vanaf nu opgeven voor de Jeugdprinsengroep. Wees er snel 
bij, want er is maar plaats voor 18 kinderen! 
 

Op 18 oktober komen we voor het eerst bij elkaar om kennis met elkaar te maken. 
Daarna maken we ons op voor de verkiezingen op 8 november, waar alle functies 
worden verdeeld. 
Vanaf zaterdag 14 november komt de Jeugdprinsengroep wekelijks bij elkaar van 
16.00u t/m 17.30u in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Tot en met carnaval is 
dat maar 8 keer, dus heel veel tijd ben je er niet mee kwijt en je hoeft er bijna niets 
voor te betalen. Als je een keer niet kunt is dat geen probleem. Iedereen heeft veel te 
doen op de zaterdagen maar zo op het eind van de middag is het wel gezellig om met 
elkaar alvast in de carnavalsstemming te komen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we 
oefenen voor de activiteiten voor carnaval maar ook voor het Keinderkûpkesfestival 
dat dit jaar in Vlijmen wordt gehouden. Dus dat wordt héél speciaal! Daarnaast maken 
we ook veel plezier met elkaar want daar gaat het natuurlijk allemaal om! 
 

Zoek eens naar “Jeugdprinsengroep Dommelbaorzedurp” op Youtube of Facebook 
voor leuke foto’s en filmpjes van afgelopen jaar. Wil je dit ook meemaken? Stuur snel 
een mailtje met je gegevens naar jpc@jj-carnaval.nl! 
 

VOETBALSCHOOL VOOR 6 - 10 JARIGEN 
 

De kinderen in de groepen 3 t/m 6 hebben deze week een flyer ontvangen om deel te 
nemen aan de voetbalschool tijdens de herfstvakantie. Met het geld voor de inschrij-
ving wordt tevens het Goede Doel gesteund (zie de flyer voor info over deze actie). 
Kinderen die mee willen doen, kunnen het strookje voor de inschrijving, inleveren in de 
speciale doos bij de ingang van onze school (balie bij meneer Ton). 
 

mailto:jpc@jj-carnaval.nl


DE HERFSTSPEELDAGEN KOMEN ER AAN 
 

 

 
Inschrijven kan op 10 en 13 oktober 
 

De Herfstspeeldagen van 2015 staan weer voor de deur! Van 24 t/m 27 oktober zijn de 
basisschoolkinderen van 4 t/m 12 jaar vanuit Vught en omgeving weer van harte wel-
kom. 
 

Tijdens de speeldagen wordt er geknutseld en buiten gespeeld! Het is verstandig om 
uw kind kleren aan te trekken die vies mogen worden en bij slecht weer regenkleding 
en/of een warme jas mee te geven. 
 

U kunt uw zoon of dochter inschrijven voor de speeldagen  

 op zaterdag 10 oktober van 12.00 tot 14.00 uur en, mits er nog plek is,  

 op dinsdag 13 oktober van 19.00 tot 21.00 uur 
 

Beide data kunt u terecht in Elzenburg in Vught.  
Vanaf 13 oktober kunt u (mits er nog plaats is) ook inschrijven via de website 
(www.kinderspeeldagen.nl) en de mail (kinderspeeldagen@gmail.com) 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar kinderspeeldagen@gmail.com of na 18.00 
uur bellen met Jeroen Sanchez op 06 36 55 75 24 of  
Mark Scheidsbach op 06 28 59 29 65. 

 
Bekijk ook DE FLYER 

 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2041%20JWR%20herfst%20speeldagen.pdf


HERINNERING … 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


BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Omdat de herfst al echt zijn intrede doet, zijn de kinderen 
van de bso lekker op pad geweest in de buurt op zoek naar 
herfstmaterialen. Ze hebben mooie kastanjes, eikeltjes, 
herfstbladeren en walnoten gevonden om de bso ruimte 
aan te kleden voor de herfst. 

 

Ook hadden de kinderen slakken gevonden, nadat alle kinderen de slakken hadden 
bewonderd, werden ze veilig terug gezet tussen de bladeren. 
Ook hebben de kinderen de klimboom samen beklommen en hebben ze verstopperte 
gespeeld. 
Eenmaal terug op de bso en na een lekkere cracker mocht de Wii aan en hebben ze 
Just Dance gespeeld.  
 

Volgende week is het vriendjes en vriendinnetjesweek, alle kinderen van de bso mo-
gen een dag een vriendje of vriendinnetje uitnodigen om mee te komen spelen op de 
bso! 
 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 
 


