
 

07-43 
23/10/2015 - 

05/11/2015 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 22 okt. maandoverzicht 3 komt uit 

Vrijdag 23 okt. 15.30: begin HERFSTVAKANTIE 
  

Maandag 26 t/m Vrijdag 30 okt. HERFSTVAKANTIE 
  

Maandag 02 nov. 08:45 u.: hoofdluiscontrole gr. 1-2A t/m 8A 

Dinsdag 03 nov.  

Woensdag 04 nov. CONTROLE FIETS-VERLICHTING in gr. 4 t/m 8 

Bezorging Kinderpostzegels (gr. 7 & 7A) 

 
Donderdag 05 nov. 16.00 – 17.15: OB & BB - overleg 

16.00-19.00: BOVO-overleg Vught (dir. en lkr gr. 8)  

Vrijdag 06 nov. spelletjesmiddag gr. 1/2 

 

 
 

PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
Zoals steeds voor een vakantie helpen wij u graag nog even herinneren aan het feit 
dat de leerplichtambtenaar, in het kader van ongeoorloofd verzuim, komt controleren.  
------------------------------------------------------------ 

 

 

Op vrijdag 23 oktober 2015 houden de leerplichtambtenaren van het RBL (Haaren, 
Schijndel, St. Michielsgestel en Vught) weer een prikactie. De opzet is dezelfde als de 
vorige keren. 
 

Aanpak 
Voor 10.00 uur worden alle twijfelachtige ziekmeldingen en gevallen van ongeoor-

loofd schoolverzuim bij het RBL gemeld. Het gaat dan om: 
1.      kinderen die geen toestemming hebben gekregen voor de afwezigheid: de ou-

der/verzorger heeft een verlof verzoek ingediend maar dat niet gekregen. De kin-
deren zijn vervolgens of afwezig of ziek gemeld; 

2. kinderen die niet zijn afgemeld en dus onbekend afwezig zijn; 
3.      afmeldingen van leerlingen waarbij de directie vraagtekens plaatst. 
 

Belangrijk: bij de ziekmelding dient het verblijfadres van het kind te worden door-
gegeven! De controle door de leerplichtambtenaar zal namelijk op het verblijf-
adres van het kind plaatsvinden. Wanneer de leerplichtambtenaar bij een contro-
lebezoek aan huis niemand thuis aantreft, dan wordt dus zonder meer proces-



verbaal tegen de ouders opgemaakt. De ouders krijgen dan niet eerst een waar-
schuwing. 

 

De leerplichtambtenaren van het RBL kunnen dan gericht gaan controleren. Vanaf 
10.00 uur zullen de leerplichtambtenaren de gemelde leerlingen thuis gaan bezoeken.  
 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft over de geplande prikactie, kunt u telefonisch contact opnemen met 
het RBL, 
073-55 31 193 of via de e-mail: rbl@sint-michielsgestel. 
 

Met vriendelijke groet, 
J. van Grinsven, 
coördinator RBL. 
 

 

------------------------------------------------------------ 
 

AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES  
 

Gelukkig krijgen we ook dit weer veel aanvragen van ouders om hun kinderen op onze 
school in te schrijven. Daar zijn we zeer verheugd over. Voor goede leerlingenprogno-
se, in verband met de grootte van de klassen, 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 burgerservice-
nummer niet te vergeten. De ingevulde inschrijfformulieren kunt u afgeven bij onze 
conciërge of digitaal versturen via MSI. 
Dank voor uw hulp.  
 

ZWANGERSCHAPSVERLOF JUF SOPHIE GR. 1-2E VERLENGD  
 

Als gevolg van een wijziging in de cao voor het onderwijs is het voor juf Sophie moge-
lijk geworden haar zwangerschapsverlof met enkele weken te verlengen. Hier maakt 
ze graag gebruik van. Juf Sophie hervat haar werkzaamheden nu op 14 dec. Tot die 
tijd blijft juf Lieke haar vervangen. 
Deze info is onlangs, via een bericht aan de ouders uit deze groep, kenbaar gemaakt. 
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN N.A.V. RAPPORT 1 NIEUWE STIJL 
 

Nu (bijna) al onze ouders de schoolinfo en berichten via MSI ontvangen (en wij van u, dank 

daarvoor!) gaan we na de vakantie ook de planning van de rapportgesprekken via MSI 
inregelen. Hoe dit gaat, laten we u na de vakantie weten. Wat we u al wel kunnen 
zeggen is dat niet wij maar u (in de meeste gevallen!) degene bent die de planning zal kun-
nen gaan maken. Voorheen kreeg u van ons een dag en tijdstip door van ons waarop 
u bij de groepsleerkracht(-en) van uw kind verwacht werd. Deze keer geven we u de 
dagen en de (nog openstaande) tijden waarop de gesprekken ingepland kunnen worden. U 
kunt dan zelf de voor u meest prettige dag en tijd plannen. 
Zoals gezegd, na de vakantie volgt hier meer info over.  

 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

http://www.deschalmvught.nl/


 
 
 

Beste Ouders, 
 

Maandag 2 november, daags na de herfstvakantie, 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 opgebeld en kunt u uw zoon 
of dochter komen halen. Uw kind mag dan dus NIET terug naar de klas. Bij oude neten 
mag uw kind gewoon op school blijven, maar verzoeken wij de ouders om toch echt te 
blijven kammen, want je wilt niet het risico lopen dat er toevallig één niet dood is en je 
opnieuw kunt beginnen. Het is een vervelend karwei en velen van ons kunnen erover 
mee praten. Maar het is nog veel vervelender als je er niet vanaf komt. En dat komt 
meestal door het niet goed behandelen en nazorg, dus blijven kammen en probeer 
echt alle neten uit de haren te krijgen. De LOT ouders staan er ook voor u! 
  

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 2015 - 2016 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Tijdens de ALV van afgelopen dinsdag is de vrijwillige eigen bijdrage aan het onder-
wijs van uw kind voor dit schooljaar vastgesteld. Met de gelden die hiermee verkregen 
worden kunnen we een groot aantal activiteiten financieren waardoor ook dit school-
jaar weer een onvergetelijk schooljaar voor uw kind(-eren) wordt.  
Een mooi voorbeeld van wat er o.a. mogelijk gemaakt wordt met het geld van de ou-
derbijdrage is de ‘TECHNIEKDAG’ van 14 okt. jl.! Zonder het geld van de ouderbijdra-

ge was dat nooit mogelijk geweest (KILK HIER). 
 

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. 
Paul-Jeroen Zweep 
Penningmeester Oudervereniging 
______________________________________________________________ 
 

  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/PublishingImages/Klaverblad%2020151014.jpg


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Summer Krikke  groep 1/2A 

 Siem Visser   groep 1/2D 
 

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

TIPS VOOR OUDERS VAN NIET- LEZERS 
 

Als leescoördinator heb ik vorige week deelgenomen aan het eerste Nationale congres 
Taal en Lezen in Utrecht. Daar heb ik een aantal goede tips en goede sites gehoord 
voor dyslectische leerlingen en leerlingen die niet graag lezen die ik graag met jullie wil 
delen. 
 

Het is zeer belangrijk dat een kind leest en/of voorgelezen wordt. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat een kind dat 5 min. per dag leest/voorgelezen wordt 21.000 woor-
den per jaar leest. Een kind dat een kwartier per dag leest/voorgelezen wordt, leert 
1.142.000 woorden per jaar en breidt zo zijn woordenschat uit met 1.000 woorden per 
jaar.  
De belangrijkste 21

e
 eeuwse vaardigheid is goed kunnen begrijpend lezen. Dat is de 

basis voor al het leren. Om goed te kunnen begrijpend lezen is vlot technisch lezen 
cruciaal. 
 

Dé succesfactor voor risicolezers en zwakke lezers: het kind en hét boek bij elkaar 
brengen. Hét boek vinden waardoor het kind een lezer kan worden. Soms kan het 
nodig zijn om daarvoor luisterboeken in te zetten of verfilmde boeken eerst te bekijken 
met kinderen, zodat ze een aantal begrippen en moeilijke namen al kennen en aan te 
sluiten bij hun interesse. Zo lanceer je je kind als het ware in het boek. Dit kan bv heel 
goed met Harry Potter of Dolfje weerwolfje. 
 

Op de site www.aangepastlezen.nl kun je je (dyslectische) kind gratis inschrijven en 
daardoor onbeperkt toegang krijgen tot luisterboeken e.d. Op die site vind je rechts 
ook een link naar Superboek, een site aangeraden op het congres en ook gratis voor 

dyslectische kinderen. Op www.makkelijklezenplein.nl kun je leuke (luister)boeken 
zoeken. Op www.boekenbabbels.nl raden kinderen via filmpjes leuke boeken aan. 
 

Als jullie kind ingeschreven is bij bv Superboek, kan hij of zij tijdens het Avi lezen op 
school, ook (verder) lezen in een luisterboek. Geef dit dan wel even aan bij de leer-
kracht. Dit alles om een gemotiveerde lezer te worden!  
 

Nog meer heirover lezen? Zie deze link 
 

Met Vriendelijke Groet, Heidi Schel (intern begeleider onderbouw) 
 

  

http://www.aangepastlezen.nl/
http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.boekenbabbels.nl/
http://www.lezen.nl/publicaties/meer-lezen-beter-in-taal-vmbo


  



  
 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

45 
02 nov. 
 
08:45 u.: hoofdluiscon-
trole gr. 1-2A t/m 8A 
 

03 nov. 
 

04 nov. 
 
CONTROLE FIETS-
VERLICHTING in gr. 4 
t/m 8 
Bezorging Kinderpostze-
gels (gr. 7 & 7A) 

46 
09 nov. 
 
15.45: Maandagge-
sprekken (gr. 1/2 t/m gr. 
8a) 
 
 

10 nov. 
 

11 nov. 
 
 

47 
16 nov. 
 
 

17 nov. 
 
16.00 – 17.15: OB & BB 
- overleg 

18 nov. 
 

48 
23 nov. 
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 

19.45-22.00: MR-
vergadering 

24 nov. 
 
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 

25 
 

49 
30 nov. 
 
A.O.B.-test (9 lln gr. 8 & 
8A)  
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning)  
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 
 

01 dec.  
 
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning)  
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 

20.00-22.00: GMR-
vergadering 
 

02 dec. 
 
20.00-22.00: Ouderraad-
vergadering (o.v.b.) 

   



 

 
03 

23/10/2015 - 
26/11/2015  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

05 nov. 
 
16.00 – 17.15: OB & 
BB – overleg 
16.00-19.00: BOVO-
overleg Vught  
 

06 nov. 
 
spelletjesmiddag gr. 
1/2 

07 nov. 08 nov. 
 

12 nov. 
 
20.00: ouderavond 
groepen 8 / scholen-
markt: overgang PO - 
VO  
 
 

13 nov. 
 
DAG VAN RESPECT 
roostervrij gr. 1 t/m 4 

14 nov. 
 
Aankomst Sint Nico-
laas in Nederland 

 
 

15 nov. 
 

12.00: i.v.m. studiemiddag 

TEAM 
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
overige GROEPEN 

19 nov. 
 
RAPPORT 1 t.b.v. de 
groepen 8 gaat mee 
naar huis 
 

 21 nov. 
 
Regio finale FLL 
Schoolzwemtoernooi 
VZ&PV De Dommel-
boarzen gr 3 t/m 5 
(o.v.b.) 

22 nov. 
 
Schoolzwemtoernooi 
VZ&PV De Dommel-
boarzen gr 6 t/m 8 
(o.v.b.) 

26 nov. 
maandoverzicht 4 
komt uit 
RAPPORT 1 t.b.v. de 
groepen 3 t/m 7 gaat 
mee naar huis 
16.00-17.30: TEAM-
vergadering 
 

27 nov. 
 
Roostervrij gr. 1/2 

28 nov. 29 nov. 
 

03 dec. 
 
16.00 – 17.15: OB & 
BB – overleg 
 

04 dec. 
 

Sint Nico-
laas brengt 
een bezoek 
aan onze 

school 
In de groepen 5 t/m 8 
vieren we het Sinter-
klaasfeest met surpri-

ses. 

05 dec. 
 
Verjaardag Sint Nico-
laas 

06 dec. 

  



  



THUIS GEZELLIG ENGELSE LIEDJES ZINGEN 
 

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 1 tot en met 4 Engelse les gekre-
gen van Miss Monique en Miss Yvonne. De kinderen hebben verschillende liedjes en 
verhalen geleerd die aansluiten bij de thema’s. Misschien is het leuk om deze liedjes 
en verhalen ook thuis te herhalen.  
 

Groep 1/2  Groep 3/4 

Birthday song:  
https://www.youtube.com/watch?v=tN-pdBSey1U   

1 2 3 4 5 once I caught a fish alive 
https://www.youtube.com/watch?v=9ir_l7qTiZ4 

   

If you’re happy happy happy  
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw   

Big number song 
https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y 

   

I can sing a rainbow  
https://www.youtube.com/watch?v=nRTdq0VsLGQ    
   

Rainbowfish is happy  
https://www.youtube.com/watch?v=_3tOsiZxCC4     Family song  
   

5 golden autumn leaves  
https://www.youtube.com/watch?v=q9A9zwsn5jg   

This is my mother 
https://www.youtube.com/watch?v=j3_t60EA6HA  

 

Yvonne Scherphof 
Coördinator Den Bosch Early English Programme 
Such fun! English for everyone 
Telefoon: 073 6446948  
Mobiel: 06 33775547  

 

GEVONDEN KLEDING EN FOTO’S WOLDHUIS 
 

Afgelopen vrijdag zijn de groepen 8 thuisgekomen na een in alle opzichten weer hele 
fijne werkweek op Het Woldhuis in Apeldoorn. De kinderen hebben niet alleen heerlijk 
in en met de natuur gewerkt maar zijn zich nog meer bewust geworden van de bete-
kenis van de natuur. Alles in de natuur heeft namelijk een reden. Er is niets ‘zomaar’! 
Met name het begrip ‘kringloop’ stond deze week centraal. 
 

Zoals ieder jaar na de werkweek, zijn er ook nu weer verschillende kledingstukken 
‘over’. In de klassen hebben de leerkrachten de restanten getoond maar niemand 
heeft zijn/haar kledingstuk herkend. Wanneer u een kledingstuk van uw kind mist, kunt 
u dit na de herfstvakantie komen ophalen. We zullen de ‘restanten’ ook nog tijdens de 
rapportgespreksmomenten laten zien. Daarna zullen ze naar de kringloop gebracht 
worden. 
 

Gedurende de werkweek zijn er weer erg veel foto’s gemaakt. Deze zijn inmiddels 
allemaal op het Internet geplaatst zodat u deze thuis nog kunt bekijken. De ‘links’ naar 
de foto’s blijven zeker nog tot het einde van de herfstvakantie actief. Hierna zullen ze 
t.b.v. andere foto’s worden verwijderd. 
 

DONDERDAG 12 NOV. INFORMATIE AVOND OVERGANG PO - VO 
 

Na de herfstvakantie worden de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 8 uit-
genodigd voor de informatie avond van donderdag 12 nov. a.s.  
Op die avond zullen scholen voor VO uit de omgeving een korte presentatie houden 
over de overgang van groep 8 naar de middelbare school. Belangstellenden kunnen 2 
van de  informatiesessies bijwonen.  
Meer informatie hierover volgt na de herfstvakantie. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tN-pdBSey1U
https://www.youtube.com/watch?v=9ir_l7qTiZ4
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
https://www.youtube.com/watch?v=nRTdq0VsLGQ
https://www.youtube.com/watch?v=_3tOsiZxCC4
https://www.youtube.com/watch?v=q9A9zwsn5jg
https://www.youtube.com/watch?v=j3_t60EA6HA


HULPOUDERS GEZOCHT T.B.V. CONTROLE FIETSVERLICHTING 
 

Geachte ouders/verzorgers van de groepen 4 t/m 8, 
Het is weer zover. Komend weekend, in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 okto-
ber, gaat de wintertijd weer in en mogen we een uurtje langer blijven liggen. Een ge-
volg van deze tijdsaanpassing is echter wel dat de dagen hierdoor ‘korter’ worden, 
tenminste het wordt steeds eerder donker. Tijd dus om de fietsverlichting van u zelf én 
uw kind(-eren) te controleren!  
Via MSI hebben we u afgelopen week reeds de vraag gesteld of u ons wilt helpen met 
het controleren van de fietsverlichting van onze kinderen? Heeft u tijd om hierbij te 
helpen en hebt u nog niet gereageerd? Doet u dit dan liefst vandaag nog! (zie MSI 

bericht van 19 okt jl.)  
 

De controle staat gepland op woensdag 04 november a.s. Het is de bedoeling dat alle 
kinderen deze dag op de fiets naar school komen. 
 

van - tot groep: 

 

08:45- 09:15 groep 7  

08:45 -09:15 groep 7a 

09:15 - 09:45 groep 5 

09:15 - 09:45 groep 5a 

09:45 - 10:15 groep 4 

09:45 - 10:15 groep 4a 

 

10:45 -11:15 groep 8 

10:45 -11:15 groep 8a 

11:15 -11:45 groep 6  

11:15 -11:45 groep 6a 

 

Hulpouder, alvast reuze bedankt! 
 

De verkeerscommissie. 
 

N.B.: De provincie Noord-Brabant geeft ook regelmatig een speciale nieuwsbrief uit 

m.b.t. de verkeersveiligheid. Wanneer u deze nieuwsbrieven wilt ontvangen kunt u 

zich hiervoor aanmelden: KLIK HIER 

______________________________________________________________ 
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND NOVEMBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
05-11 juf Marloes van den Brand 7A  vervangingspool regelt dit 
11-11 juf Renée Schenkelaars 3A  vervangingspool regelt dit 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PH FREERUN CLINICS 
 

Atletiekvereniging Prins Hendrik organiseert in november GRATIS freerun clinics voor kinderen 

uit de groepen 3 t/m 8. Heb je belangstelling of wil je meer weten KLIK HIER! of ga naar 

www.ph.nl. 

http://provincienoordbrabant.yourzine.nl/aanmeldennieuwsbrief/
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2043%20Freerun%20Clinics.pdf
http://www.ph.nl/


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND NOVEMBER: 
 

datum  gr. 
 

datum  gr. 
23-10 Josephine Mulder 3A 

 

09-11 Rose van den Bergh 5 
24-10 Rosalie Thielen 6 

 

10-11 Jason Groenewoud 7A 
24-10 Zaina Dings 3A 

 

10-11 Leaya Cleary 4 
27-10 Annebel Wouters 6 

 

12-11 Isabelle van den Berg 1/2C 
27-10 Boet van Benthem 3A 

 

13-11 Frederique Fritschy 1/2A 
27-10 Feeke Bosters 4A 

 

13-11 Luz Willemse 6A 
27-10 Frederique van Kollenburg 5 

 

13-11 Sophie Ortlep 1/2C 
28-10 Mirthe Boers 6 

 

14-11 Florentine Schoten 7A 
29-10 Hidde Schmitz 3 

 

14-11 Mathieu Frijns 6A 
29-10 Olivier Janssen 1/2D 

 

14-11 Pim Nagel 1/2C 
30-10 Marie-Lou Thielen 7 

 

16-11 Felix Briquet 5 
30-10 Tristan Douwes 8A 

 

19-11 Joep Kwantes 5 
31-10 Emilie Weenen 3A 

 

20-11 Fleur Aarninkhof 8 
01-11 Iris de Jong 4 

 

21-11 Carmen van de Laar 4 
01-11 Liz de Gier 1/2D 

 

21-11 Floor van der Steen 7A 
03-11 Finn van Hest 3 

 

21-11 Gijs Vaandrager 7 
03-11 Maud Wesselman 6A 

 

21-11 Roel Janssen 5A 
04-11 Féline Bijnen 1/2E 

 

22-11 Cristopher Smit Thomassen 6A 
04-11 Kato Weenink 4A 

 

22-11 Fiene van Mil 7 
04-11 Lieselotte van Duren 5A 

 

23-11 Sam van Weert 8 
05-11 Alec de Jong 1/2C 

 

24-11 Noor Tam 1/2C 
05-11 Gidon Overweg 7 

 

27-11 Abel van Duren 3A 
06-11 Anne-Fleur van Kollenburg 3A 

 

27-11 Naomi Czifra 8 
06-11 Kim Reijnen 5 

 

28-11 Hein Fritschy 4 
07-11 Rosalie van Dijk 1/2B 

 

29-11 Olivier de Groot 6A 
08-11 Siem Bluijssen 3A 

 

   
______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN (VERVOLG) 
 

TEKEN- EN SCHILDERLESSEN 
 

Ben je tussen de 5 en 12 jaar en wil je (beter) leren tekenen en/of schilderen? Dan is 
dat mogelijk bij Marion Janssen-Quaadvliet in Vught. Zij heeft nog een paar cursus-
plaatsen vrij. Voor meer info kun je naar haar website (www.marionquaadvliet.nl) of 

KLIK HIER voor de infofolder op onze website. 
 

VOETBALCLINIC VOOR 6 - 10 JARIGEN 
 

 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 6 hebben enkele weken 
geleden deze flyer ontvangen om deel te nemen aan de 

voetbalschool tijdens de herfstvakantie. Met het geld voor 
de inschrijving wordt tevens het Goede Doel gesteundHeb 
je je nog niet opgegeven? Kijk dan nog even op de flyer om 
toch mee te kunnen doen! Veel plezier 

 

HERFSTACTIVITEIT IN ‘DE RODE RIK’ 
 

 

Op vrijdag 30 oktober 2015 biedt De Rode Rik van 14.00 tot 15.30 
uur een leuke herfstactiviteit voor kinderen. De activiteiten worden 
begeleid door twee ervaren en volwassen vrijwilligers. KLIK HIER 
voor meer informatie. 

http://www.marionquaadvliet.nl/
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2043%20Teken-%20en%20Schilderlessen.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2041%20Voetbal%20Clinic%20okt%202015.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2043%20Herfstactiviteit%20Rode%20Rik.pdf
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BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Vorige week was het vriendjes en vriendinnetjesweek op de 
bso. Alle kinderen van de bso mochten iemand uitnodigen om 
een middagje te komen spelen. Verschillende kinderen zijn de-
ze week komen spelen en hebben een kijkje kunnen nemen op 
de bso. Zo hebben ze gezien dat we lekker fruit eten en  

 

limonade drinken uit school, dat we allerlei leuke spelletjes, creatieve materialen, buitenspeelma-
terialen en bouwmaterialen hebben. En de kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee spelen. 
Vinden ze het moeilijk om iets te kiezen, helpen de medewerkers een handje. Ze kunnen ook 
kiezen voor de activiteiten die binnen het thema passen. 
Zoals deze week tijdens het thema herfst, waarbij de kinderen met de verzamelde herfstmateria-
len mooie c creatieve werkjes en versieringen maken. 
 
Tijdens de herfstvakantie bieden wij voor de kinderen die komen een leuk programma aan op bso 
Moleneindstraat. De bso van de Theresialaan en de Moleneindstraat voegen in de vakantie sa-
men zodat alle kinderen voldoende speelkameraadjes hebben en wij leuke activiteiten kunnen 
doen. Zo staat volgende week een roofvogelshow op het programma en mogen de kinderen 
pompoenen uithollen en klaarmaken voor Halloween. Ook gaan de kinderen op bezoek bij de 
Jeugd Natuurwacht, is er een Halloween disco en gaan de kinderen lekkere hapjes maken. 
 
Wij wensen alle kinderen, collega’s en ouders een fijne herfstvakantie 
 
Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 
06-26708441 
theresialaan@partou.nl 
 

JWR BEDANKT VOOR DONATIES 
 

 
Stichting Jeugdwerk Rozenoord wil graag alle bezoekers, organisaties en sponsoren die een 
bijdrage leverden aan het evenement “Vught Overbrught” bedanken voor de fantastische dona-
tie van € 4.000! We hebben voor dit geld mooie nieuwe tenten voor zomerkamp Bladel aange-
schaft en de kinderen hebben daar heerlijk in geslapen. 
 
Ook bedanken we de leden van de Theatervereniging Vught die, na opheffing, een bedrag van € 
750 aan de Speeldagen beschikbaar  stelden. Hiermee kunnen we het programma tijdens de 
Speeldagen nog leuker maken voor de kinderen. 
 

FIT FORWARD 
 

 
 


