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AGENDA: 
Donderdag 03 nov. 15.45-16.30: overleg werkgr. TAAL 

16.00-17.30: TEAMVERGADERING 
16.30-18.30: BOVO-overleg Maurick College 

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

 

 
Zaterdag 05 nov. Schoolzwemtoernooi VZ&PV De Dommelboarzen gr 3 t/m 5 

Zondag 06 nov. 11.00 u. presentatieviering Vormelingen H. Hart parochie 
Schoolzwemtoernooi VZ&PV De Dommelboarzen gr 6 t/m 8 

Maandag 07 nov. 15.45: Maandaggesprekken 
19.45: MR-vergadering 

Dinsdag 08 nov.  

Woensdag 09 nov. Bezorging kinderpostzegels 
19.45-21.30: thema lezing ‘FAALANGST’ (o.l.v. Heidy Kerste) 

Donderdag 10 nov. studieDAG TEAM bs De Schalm (‘GELUKSTRAINING’) 
ALLE GROEPEN ROOSTERVRIJ!! 

Vrijdag 11 nov. Sint Maarten 
Roostervrij gr. 1 t/m 2 

 

 
 

WORKSHOP MOZAÏEKEN  
 

Via MSI hebben we gister alle ouders/verzorgers geïnformeerd over een workshop ‘mo-
zaïeken’. Ouders die hier meer over willen weten én zich opgeven om bij deze workshop 
te komen helpen, mogen hier GRATIS aan deelnemen! 
Voor meer info, zie de bijlage bij de mail die u via MSI heeft ontvangen. 
 

INFO AVOND ‘FAALANGST’  
 

Op 9 november verzorgt Heidy Kerste een info avond mbt faalangst. 
Vooralsnog zijn er niet genoeg aanmeldingen. Mocht u interesse hebben. 
Mailt u dan voor 4 november naar info@glinsterkind.nl om uw interesse kenbaar te ma-
ken. 
 

PARKEREN KISS & RIDE ZONE  
 

Wilt u de ‘Kiss and Ride zone’ voor onze school ALLEEN gebruiken om uw kind ’s mor-
gens voor schooltijd af te zetten en direct door te rijden?  
Ouders van wie de zoon/dochter nog naar het plein gebracht moet worden kunnen de 
auto elders in de Theresialaan parkeren. Ouders van wie het kind nog in groep 1/2 zit 
mogen de auto aan de achterzijde parkeren. Wij danken u voor uw begrip en medewer-
king. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-44-2016.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_44_-_2016


 

HERINNERING … JAARKALENDER 2016 - 2017 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 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). 
 

PAPIERENVERSIE JAARKALENDER 
 

Hoewel we onze jaarkalender in gereedheid hebben gebracht, heeft u deze nog niet in 
ontvangst kunnen nemen. E.e.a. is het gevolg van een compleet andere opzet van de 
kalender, mede onder invloed van ons 90 jarig bestaan, waardoor we 'iets anders dan 
anders' van onze kalender willen maken. Hierbij is ook de MR nauw betrokken waardoor 
het langer dan anders duurt alvorens we onze kalender op papier voor u in gereedheid 
hebben. 
 

De Directie 
______________________________________________________________ 
 

 
 

SCHOOLZWEMKAMIOENSCHAPPEN 2016  
 

Komende zaterdag en zondag strijden de Vughtse bassischolen weer om de presti-
gieuze titel ‘Vakgarage Vught Schoolzwemkampioen 2016’ in het zwembad van Ouwer-
kerk. Ook De Schalm is hier met een grote groep kinderen vertegenwoordigd op zowel 
de zaterdag (gr. 3 t/m 5) als de zondag (gr. 6 t/m 8). 
De volgende kinderen gaan voor De Schalm het water in: 
 

 schoolslag vrije slag rugslag estafette 

Groep 3 Niek  Niek  Niek   

 Indy  Indy  Indy   

Groep 4 Zelie  Zelie  Zelie   

 Milan  Milan  Milan   

Groep 5 Tijn Tijn Tijn   

     

 

 schoolslag vrije slag rugslag estafette 

Groep 6 Lucas  Lucas  Floortje Lucas  

 Floortje  Rose  Rose  Rose  

Groep 7 Berend  Berend  Valentijn  Valentijn  

 Jamie Jamie  Jamie Jamie  

Groep 8 Guus Guus  Guus Guus 

 Maxim Maxim  Maxim Maxim 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/kalender-2016-2017.pdf


 vlottenrace 

 

Groep 6 Floortje  

 Rose  

Groep 7 Berend  

 Jamie  

Groep 8 Lucas 

 Maxim 

 Valentijn  

 

Guus 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 07 nov. om 19.45 u., is de volgende MR-vergadering van dit schooljaar. 
Indien u iets te melden of te vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste half 
uur van dit overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers 
van onze school om hierbij aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Annemiek groep 5A   Bram  groep 1/2D 

 Pieter  groep 1/2B  Tom groep 1/2D 

 Stan groep 1/2C 
 

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



HERFST 
 

 

Ook op de Schalm is de herfst echt begonnen!  
De klassen zijn versierd en aangekleed rondom het thema, kin-
deren maken de mooiste herfst knutsels in de klas én tussen de 
haag naast de fietsenstalling bij groepen 3-4 zijn zelfs PRACH-
TIGE, rood met witte, paddenstoelen te zien!!! 
 

Zullen jullie voorzichtig zijn en heeeeel stil bij deze mooie ka-
bouterhuisjes?!?! Misschien dat we dan zelfs nog wel een keer 
een klein kaboutertje naar binnen zien glippen  
 

 

GASTLES OVER GELUK IN GR 8 
 

Afgelopen dinsdag hebben wij een gastles gekregen van Marjon (de moeder van Eline). 
Over geluk, dat is het thema waar we hele jaar iets mee gaan doen omdat de school 90 
jaar bestaat! 
Dat vonden wij heel erg leuk en interessant, omdat Marjon het heel leuk vertelde en ze 
gaf veel informatie! De gastles begon heel leuk om ons vrolijk te maken met een lesje 
skiën, omdat ze daar zelf altijd  heel vrolijk van wordt. 
Daarna mochten een paar andere kinderen vertellen waar zij gelukkig van worden .  
En toen begon ze met haar geweldige PowerPointpresentatie!  
Veel lesjes over geluk. Dus geniet van je dag, want er zit waarschijnlijk wel een beetje 
geluk in! 
  

Groetjes Merel en Marit  uit groep 8  
 

   
 

  



UILENBALLEN OF BRAAKBALLEN ……?? 
 

Met groep 3 zijn we de wereld van de uil ingedoken! "Eten ze echt zo'n muis in een keer 
helemaal op"?  
Jazeker, ze vliegen op hun prooi af en dan... HAP SLIK WEG! Zij hebben immers geen 

mes en vork om mee te eten   
  

Het lijkt op een poepje, maar het zijn de restanten van de lekkernijtjes die de uil weer 
uitspuugt. Vandaar de naam "braak'bal, en voor de gemakkelijkheid uilenbal! Die botjes 
en haartjes vond de uil toch niet zo lekker en kon zijn maag niet verteren. Maar dat 
vinden wij niet erg want nou hebben wij een super leuke interessante les gehad door 
deze balletjes te ontleden en te ontdekken welke diertjes de uil allemaal heeft gegeten!  
Schedeltjes, botjes, haartjes... als we hadden gewild hadden we er zo een compleet 
skelet van kunnen maken :)  
  

Wil je dit ook een keer?? Kijk dan in het bos goed op de grond in de buurt van bomen... 
misschien vind je er dan zelf ook wel een! 

   
______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
03-11 Finn  4 06-11 Kim  6 
03-11 Maud  7 07-11 Rosalie  3A 
04-11 Féline  1/2E 08-11 Siem  4A 
04-11 Kato  5A 09-11 Rose  6 
04-11 Lieselotte  6A 10-11 Dylan  1/2B 
05-11 Alec  3A 10-11 Leaya  5A 
05-11 Gidon  8 10-11 Jason  8A 
06-11 Anne-Fleur  4A    
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
08-11 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
     

 ^ i.v.m. nascholing (HELE dag)    

______________________________________________________________ 
 

  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

 

KOM MEEHELPEN OP WOENSDAGMIDDAG BIJ JWR 
 

Word vrijwilliger op de woensdagmiddag 
 

Na de heerlijke nazomer is nu de tijd gekomen voor meer binnenactiviteiten. Gaan uw 
(klein)kinderen op woensdag met plezier naar de hobbyclub van Stichting Jeugdwerk 
Rozenoord? Beleef zelf ook de enthousiaste verhalen en kom meehelpen! 
 

Wat kunt u doen? 

Vrijwilligers helpen de kinderen bij het in elkaar zetten van werkstukjes. De oudere kin-
deren timmeren, de jongste deelnemers houden zich bezig met andere vormen van 
handenarbeid. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe korter de kinderen hoeven te wachten 
tot ze hulp krijgen.  
 

Doe ook mee! 

Kom eens kijken hoe gezellig het is op woensdag tussen 14.00 en 16.00. Of neem con-
tact op met coördinator Joost Aarts via (073) 656 01 60 of 06 10 60 19 48 voor meer 
informatie.  
 

Niets voor u, wel voor uw (klein)kinderen? Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn woens-
dags van harte welkom om mee te knutselen! 
 

  



SCHOOLSPOT.NL  
 

 

 
 

Door het contract van onze school met APS IT-
diensten, een firma die centraal de software voor 
basisscholen in Nederland inkoopt, kunt u als ouder 
van onze school ICT-producten aanschaffen voor 
uw kind via de internetwinkel SCHOOLSPOT.NL. 
Deze internetwinkel is al jaren exclusief de winkel 
voor studenten, maar sinds ruim een jaar is er die 
mogelijkheid ook voor het basisonderwijs.  Met 
deze software is uw kind in staat thuis met dezelfde 
software te werken als op school. En dat tegen een 
spotprijs. 
Wat moet u doen om toegang te krijgen tot 
SCHOOLSPOT.NL? Ga naar www.schoolspot.nl 
en klik op de button 'Leerling op de basisschool?'. 
Hierna wordt u gevraagd om inloggegevens. 

 
Bij het aanvragen van toegang tot SCHOOLSPOT.NL zal worden gecontroleerd of uw 
kind bij ons op school is ingeschreven. Na ontvangst van de inloggegevens kunt u win-
kelen bij SCHOOLSPOT.NL  
Welke software kunt u bestellen? U, als ouder van een kind op De Schalm, kunt o.a. 

producten van Microsoft, Adobe, en Symantec bestellen. 
 

PARTOU: “GESLAAGDE ACTIVITEITEN HERFSTVAKANTIE” 
 

 

Tijdens de herfstvakantie hebben de kinderen heerlijk genoten 
van het leuke herfstprogramma op de vakantiebso. 
Op de eerste dag stond het uitje met de natuurbus op het pro-
gramma. Samen met de kinderen van de andere bso’s in Vught 
zijn we die dag naar de Loonse en Drunense duinen geweest. 
De hele dag hadden de kinderen de tijd om zich uit te leven. 
Ze hebben allerlei leuke spellen gedaan, lekkere broodjes ge-
geten, wedstrijdjes gedaan, en leuke herfstmaterialen gezocht. 
Een heerlijke dag in de natuur! 

Op de dinsdag en donderdag zijn de kinderen nog wel lekker veel naar buiten ge-
weest maar allemaal in de omgeving van de bso. De kinderen hebben van de mate-
rialen mooie herfstversieringen gemaakt, ze hebben appelflappen gebakken, spelle-
tjes gedaan zowel binnen als buiten, veel muziek gemaakt en ook lekker boekjes 
gelezen. Het was een heerlijke vakantieweek! 

http://www.schoolspot.nl/
https://www.schoolspot.nl/


De kinderen zijn druk 
bezig met de voorberei-
dingen voor de juffen en 
meesters week. 
De uitnodigingen zijn al 
aan alle meesters en 
juffen uitgedeeld. Nu 
maar hopen dat er veel 
leerkrachten langsko-
men zodat de kinderen 
bso kunnen laten zien 
en hun lekkere ge-
maakte hapjes kunnen 
laten proeven.  

Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 

06-26708441 
theresialaan@partou.nl 

 

HERFST JAM 2016 – MUSIC’SCOOL ‘S HERTOGENBOSCH 
 

 

Op zondagmiddag 20 november as. organiseert Mu-
sic'scool 's-Hertogenbosch de 7de editie van de jaar-
lijkse Herfst Jam. Net zoals vorig jaar wederom bij 
Jongerencentrum de Poort, Geerke 8, 5235 HH, in 
de wijk de Maaspoort te 's-Hertogenbosch. 
 

Sinds vorig jaar is Music'scool, naast de hoofdloca-
tie in 's-Hertogenbosch aan de Dommelstraat, ook 
bij Jongerencentrum de Poort muziekles gaan ge-
ven. Dit Jongerencentrum heeft een “Urban Look” 
en ziet er cool uit. Het is dan ook uitermate geschikt 
voor diverse evenementen, met een grote zaal en 
een mooi podium met alles erop en eraan. 
 

De beginnende, ervaren, jonge en oudere (bas)gi-
taar-, toetsen-, drums-, en zangleerlingen van Mu-
sic'scool hebben na flink oefenen en onder begelei-
ding van hun docent één of meerdere songs inge-
studeerd, zonder met hun “bandleden' samen geoe-
fend te hebben! 

 

Onder het motto “aftikken en knallen!” gaan ze een supervette gig geven. Ruim 30 (!) 
bands spelen die middag de beste popsongs; van Matt Simons tot Kensington en van 
Anouk tot Paramore. Voor menigeen is het de eerste ervaring op een professioneel po-
dium, compleet met lichtshow en publiek. 
Entree is 3 euro, voorverkoop via Music'scool en Jongerencentrum de Poort 
Deuren open om 13:00 uur, showtime om 14:00 uur. Kom deze leerlingen aanmoedigen! 
 

Meer informatie vindt je op www.musicscool.nl en Facebook  
 

  

http://www.musicscool.nl/
https://www.facebook.com/events/281555578909760/?active_tab=about


KERSTSCHAATSEN 
 

 
 
 

 



FUN2MOVE 
 

   

 
 



INTOCHT SINTERKLAAS 
 

Binnenkort komt Sinterklaas weer naar ons land. Ook Vught zal De Goed Heiligman 

komen bezoeken. Voor meer info over deze intocht KLIK HIER! 
 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-sinterklaas-intocht-vught.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-sinterklaas-intocht-vught.pdf


 

 
 

KLIK HIER om de kleurplaat te downloaden van onze website. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-kleurplaat-intocht-sint-vught-2016.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-42-kleurplaat-intocht-sint-vught-2016.pdf

