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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 12 okt. 16.00-17.30: OB- en BB-overleg 

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

  

Maandag 16 t/m Vrijdag 20 okt. HERFSTVAKANTIE 
  

Maandag 23 okt. 20.00: startbijeenkomst H. Vormsel (zaaltje H. Hart parochie) 

20.00: MR - vergadering 

Dinsdag 24 okt. 16.00: TEAMvergadering 

Woensdag 25 okt. 08.45: LOT-controle groep 1-2A t/m 8A 
13.00-17.00: overleg onderzoeksteam REKENEN 

Donderdag 26 okt. maandoverzicht 3 komt uit 

Vrijdag 27 okt.  

 

 
 

AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES  
 

Het aantal aanvragen van ouders om hun kinderen op onze school in te schrijven loopt 
voorspoedig. Voor een zuivere leerlingenprognose hebben we ook de inschrijving van 
eventuele broertjes en zusjes nodig van kinderen die nu al op onze school zitten. Wij 
vragen u vriendelijk om broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk bij ons op te geven, 
zodat een duidelijker beeld van het aantal te verwachten leerlingen gevormd kan wor-
den. De inschrijfformulieren kunt u ophalen bij de conciërge of downloaden van onze 
website www.deschalmvught.nl. Bij het invullen vragen wij u o.a. het burgerservicenum-
mer niet te vergeten. De ingevulde inschrijfformulieren kunt u afgeven bij onze conciërge 
of digitaal insturen via MSI t.a.v. ‘Directie De Schalm’. 
Dank voor uw hulp.  
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN N.A.V. RAPPORT 1 
 

Zeer binnenkort, eind november / begin december, krijgen de kinderen het 1e rapport 
van dit schooljaar mee naar huis. De planning van de rapportgesprekken zal, zoals u 
wellicht bekend is, via MSI geregeld gaan worden. Zoals u mogelijk nog kunt herinneren 
van vorig schooljaar, bent u degene die de planning zal kunnen gaan maken. Kreeg u 
voorheen van ons een dag en tijdstip door waarop u bij de groepsleerkracht(-en) van uw 
kind verwacht werd. Nu geven we u de dagen en de (nog openstaande) tijden door waarop 
de gesprekken ingepland kunnen worden. U kunt dan zelf de voor u meest prettige dag 
en tijd plannen. 

http://www.deschalmvught.nl/
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_41_-_2017
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_41_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


Zodra de mogelijkheid er is om een afspraak te plannen, krijgt u van ons bericht zowel 
via MSI als via Het Weekbulletin. 
 

N.B.: De kinderen in de groepen 8 krijgen het rapport eind november mee naar huis. De 

overige groepen een week later. De rapportgesprekken van de groepen 8 zijn dan ook 
op een ander moment dan die van de overige groepen.  

 

HERINNERING … JAARKALENDER 2017 - 2018 ONLINE … HERINNERING 
 

IN de week van 29 september hebben we 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. 
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 de kalender op papier 
mee naar huis gekregen! 
 

OUDERPORTAAL 
  

t.b.v. COMMUNICATIE 

 

NAAM – ADRES – WOONPLAATS – TELEFOONNUMMER IN MSI  
 

Vanwege de privacy mogen we als school geen klassenlijsten meer met uw kind mee 
naar huis geven zoals u dit voorheen wel van ons gewend was. U bent daardoor ver-
antwoordelijk voor uw eigen gegevens en bepaalt zelf wat u met andere ouders 
uit de groep van uw kind wilt delen.  

Binnen ons ouderportaal MSI staan aan het begin van het schooljaar standaard alle 
gegevens op ‘verborgen’. Wanneer u bepaalde gegevens wilt delen met andere ouders 
uit de groep van uw zoon/dochter, dan zet u deze gegevens ‘open’. U dient zelf de juiste 
gegevens in te voeren dan wel aan te passen. 
 

Alleen gegevens die door u ‘openbaar’ gemaakt kunnen worden (en ook weer ‘verbor-
gen’) zijn zichtbaar voor andere ouders.  
Info over bijvoorbeeld de gezondheid van uw kind, blijft ten alle tijden verborgen voor 

iedereen behalve u, eventueel een andere gekoppelde gebruiker meestal uw partner, 
én de groepsleerkracht. 
Mede hierdoor is MSI een krachtig en bovenal veilig ouderportaal wat we gebruiken 
t.b.v. de communicatie tussen school en u en vice versa. 
 

Binnen MSI kennen we naast de rol van ouder en groepsleerkracht ook de rol van De 
Klassenouder. Door aan deze persoon speciale rechten toe te kennen, is hij/zij als enige 
ouder/verzorger van een bepaalde groep in de gelegenheid met de andere ouders/ver-
zorgers uit die groep, namens de groepsleerkracht, te communiceren. Het is dan ook 
onnodig en geenszins de bedoeling dat deze klassenouder buiten MSI om met u als 
ouder communiceert. 
 

Voor meer info over het werken met MSI verwijzen we u graag naar de handleiding op 

onze website, KLIK HIER! 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

http://www.deschalmvught.nl/kalender
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/handl-msi-ouders-verzorgers-2016.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/
http://mijnschoolinfo.nl/


 
 

 

Beste Ouders, 
 

Woensdagmorgen 25 oktober staat er weer een hoofdluiscontrole 
op het programma. Wij stellen het namens alle LOT ouders op 
prijs wanneer de kinderen met 'schoon gewassen haren' naar 
school komen en dat er geen gel, wax en ingewikkelde vlechten 
in de haren zitten.  

 

Uiteraard ligt er ook een stukje verantwoordelijkheid bij u als ouder, om van te voren te 
checken of uw kind luizen heeft en zodoende al te behandelen. De LOT is er niet om uw 
kind luisvrij te maken! Wij checken puur en alleen op luizen en neten. Zodra wij een luis 
of levende neet hebben gevonden wordt u als ouder geïnformeerd.  
  

De LOT ouders worden om 8:45 uur verwacht en dienen door de hoofdingang binnen te 
komen (alléén kinderen door de zij-ingangen). 
 

Fijne vakantie allemaal! 
 

Met vriendelijke groet, 
De commissie Gezondheid & Preventie 
 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2017 - 2018 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Tijdens de ALV van afgelopen dinsdag is de vrijwillige eigen bijdrage aan het onderwijs 
van uw kind voor dit schooljaar vastgesteld op € 45,= per kind. Met de gelden die hier-

mee verkregen worden kunnen we een groot aantal activiteiten financieren waardoor 
ook dit schooljaar weer een onvergetelijk schooljaar voor uw kind(-eren) wordt.  
 

Na de herfstvakantie ontvangt u z.s.m. van ons een brief waarin u gevraagd wordt deze 
bijdrage te voldoen. We hopen dat u het vernoemde bedrag spoedig over wilt maken 
(meer mag en kan altijd ) op de rekening van de ouderraad.  
 

Alvast dank hier voor. 
Mevr. C. Parilo-Seerden 
Penningmeester Oudervereniging 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Joep  groep 1-2D 

 Fae   groep 1-2D 

 Sophie   groep … 

 Annelot  groep 7 
 

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

  



AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK 
 

Bent u ook zo benieuwd wat wij afgelopen week allemaal rond het ´GRIEZEL 
thema´ van de kinderboekenweek 2017 hebben gedaan en beleefd?  
Komt u dan MORGEN, vrijdag de 13e (!?!?), rond 15.00 u., naar onze school om sa-

men met de kinderen de afsluiting van deze Kinderboekenweek bij te wonen én te be-
leven. Wat er precies te gebeuren staat kunnen we natuurlijk ook niet zeggen maar be-
reidt u zich voor op ........... want dat het een 'hele beleving' zal zijn, kunt u begrijpen. 

Meer info? KLIK HIER! 
 

‘NOT NOW BERNARD’ 
 

 

 

Op de juffendag van de onderbouw speel-
den juf Mieke, miss Vicki, miss Monique en 
miss Yvonne voor onze leerlingen een En-
gels monstertoneelstuk gebaseerd op ‘Not 
now Bernard’. 
 

Het was een groot succes. Toen het toneel-
stuk al klaar was maakten de kinderen geen 
aanstalten om te gaan en hoopten dat er 
nog een toegift kwam. 

 

Vervolgens speelden enkele leerlingen van groep 5 het toneelstuk voor de leerkrachten 
en stuurden een filmpje van deze voorstelling naar de kinderboekweekwedstrijd van alle 
scholen waar Engels wordt gegeven met het Such Fun! programma. 

Ook benieuwd naar dit filmpje? KLIK HIER! 
 

UITNODIGING INFO BIJEENKOMST THUIS OEFEN MET LEZEN 
 

Heeft u een kind in één van de groepen 5 t/m 8 en bent u op zoek naar wat extra hulp 
en/of info over hoe u thuis nog efficiënter, samen met uw kind, met lezen kunt oefenen? 
Dan is deze uitnodiging voor u! 
Van de groepsleerkracht krijgt u een tekst om met uw kind thuis te lezen. Op school 
lezen wij deze tekst ook met uw kind. Wij hanteren hierbij de ‘Connect methode’. 
Om de effectiviteit van het lezen thuis te verhogen heeft onze IB-er van de bovenbouw 
juf Elizabeth, een stappenplan gemaakt. Dit plan laat zien wat deze Connect methode 
inhoudt.  
Oefent u thuis het lezen met uw kind en wilt u weten wat de ‘Connect methode’ precies 
inhoudt? Juf Elizabeth wil u graag vertellen hoe u hiermee ook thuis aan het werk kunt 
gaan. 
Op woensdagmorgen 25 okt. van 08.30 u. - 09.00 u. zal zij u kort vertellen wat de ‘Con-
nect methode’ precies inhoudt. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, vult u dan op MSI 
het antwoordstrookje in wat u bij deze mail met het weekbulletin aantreft.  
Géén antwoordstrookje bij dit bericht? 
Stuurt u dan een MSI bericht t.a.v. juf Elizabeth 
 

Wie weet tot dan! 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-41-uitn-afsluiting-kiboweek-2017.pdf
https://photos.app.goo.gl/wIqT9OuzP21lfIiA3


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://www.bruna.nl/schoolbieb


VERJAARDAGEN KOMENDE 2 WEKEN: 
 

datum  gr. datum  gr. 
13-10 Reinier  3A 23-10 Josephine  5 
14-10 Floris  4 24-10 Zaina  5 
15-10 Teun  3 25-10 Sterre  1/2C 
15-10 Olger  5 25-10 Mats  1/2D 
15-10 Guillermo  7A 27-10 Boet  5A 
15-10 Jackie  7A 27-10 Feeke  6 
20-10 Joris  4A 27-10 Frederique  7A 
22-10 Tabe  7 27-10 Annebel  8A 
22-10 Isabel  7A    
 

VERLOF / AFWEZIG WEEK NA DE HERFSTVAKANTIE: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
23-10 juf Hilde  4  juf Anne Marie  
26-10 juf Anne Marie  4  juf Hilde  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PARTOU ACTIVITEITEN TSO THERESIALAAN 
 

 

Twee weken geleden hebben de kinderen van de bso cricket 
les gehad. Op het grasveld achter de school kregen de kin-
deren les van een meneer en mevrouw die allerlei oefeningen 
met de kinderen gedaan hebben. Ze moesten de bal vangen 
en gooien, proberen de bal te slaan met de cricketbat, rondom 
de paaltjes lopen en natuurlijk punten scoren. 
Ondanks dat het nog best ingewikkeld was, hebben de kin-
deren een superleuke middag gehad! 

 

Volgende week is het herfstvakantie! De medewerkers van de bso hebben weer een 

leuk programma in elkaar gezet! Zoals u HIER kunt lezen staan er allerlei leuke 

activiteiten op de planning! 
 

Mocht u interesse hebben in een dag incidentele opvang tijdens de herfstvakantie, is 
dat bij ons zeker mogelijk! 
U kunt dan contact opnemen met Judith Timmers  
( judith.timmers@partou.nl of 06-26708441)  
 

Na de vakantie laten we natuurlijk weten hoe de activiteiten geweest zijn! 

 

Wij wensen alle kinderen, ouders en collega’s een hele fijne herfstvakantie toe! 

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
M.: 06 - 267 084 41 
@: theresialaan@partou.nl 

 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-41-programma-herfstvakantie-partou.pdf
mailto:judith.timmers@partou.nl


REMINDER …. FUN2MOVE …. REMINDER  

 

 

  
  

  
 

http://www.movevught.nl/activiteiten/fun2move/
http://www.movevught.nl/activiteiten/fun2move/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-41-move-academy.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-41-move-academy.pdf

