
 

 

 

08-44 
03/11/2017 - 

09/11/2017 

 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 02 nov. ALLERZIELEN 

16.00: TEAMvergadering 

Vrijdag 03 nov. ROOSTERVRIJ groepen 1/2  

Maandag 06 nov. 20.00: GMR vergadering 

Dinsdag 07 nov.  

Woensdag 08 nov. Bezorging van de Kinderpostzegels (via de post) 

Donderdag 09 nov. 15.45-17.00: ‘Maandag’gesprekken (alléén gr. 1-2 t/m 4) 

Vrijdag 10 nov. spelletjesmiddag gr. 1/2  

 

 
 

WISSELING GROEP JUF LIEKE vd V. EN JUF LIEKE B. 
 

Zoals u weet heeft juf Jacoline de Vries per 1 oktober een baan aanvaard op Kentalis 
Talent. Op dat moment bestond de mogelijkheid voor juf Lieke van de Ven om de ge-
splitste baan (groep 3 en 6a) om te zetten naar een fulltime baan in één groep. In goed 
overleg met juf Lieke Bertens gaat deze wisseling eerdaags plaatsvinden. De kinderen 
en ouders/verzorgers uit deze beide groepen zijn hier vandaag over geïnformeerd. 
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN GR. 3 T/M 8A N.A.V. RAPPORT 1 
 

Binnenkort ontvangt u via MSI een uitnodiging om uzelf in te schrijven voor het eerste 
oudergesprek van dit schooljaar. Alle ouders/verzorgers met een kind in de groepen 3 
t/m 8A ontvangen een uitnodiging om een rapportgespreksmoment te plannen. Wan-
neer u inlogt op MSI kunt u zelf aangeven wat voor u het meest praktische moment, dag 
en tijd, is waarop u met de groepsleerkracht(-en) in gesprek wilt omtrent de schoolvor-
deringen van uw kind(-eren) tot op heden.  
De (standaard) dagen waarop de rapportgesprekken gehouden worden zijn;  

- di. 28 nov. en do. 30 nov. voor de groepen 8 & 8A  
- do. 07 dec., di. 12 dec. en do. 14 dec. voor de groepen 3 t/m 7A  

In een enkele groep kan hier een andere/extra dag aan worden toegevoegd. 
 

De Directie 
______________________________________________________________ 
 

  

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_44_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Daantje  groep 1-2A 
 

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

REMINDER… CONTROLE FIETSVERLICHTING 2017 ...REMINDER!! 
 

 

Het is weer zover. De dagen worden korter 
en het wordt steeds eerder donker. Tijd om 
de fietsverlichting te controleren! Wij willen u 
vragen ons te helpen met het controleren 
van de fietsverlichting van onze kinderen. 
 

Deze controle staat gepland op vrijdag 10 
november a.s. Het is de bedoeling dat alle 

kinderen deze dag op de fiets naar school 
komen.  
 

In onderstaand schema kunt u zien hoe laat 
de controle voor iedere groep gepland staat. 
U kunt zelf bepalen welke tijd u het beste 
schikt. 

Groep 4 09:45 -10:15 
Groep 4a 09:45 -10:15 
Groep 5 09:15 - 09:45 
Groep 5a 09:15 - 09:45 
Groep 6 11:15 -11:45 

Groep 6a 11:15 -11:45  
Groep 7  08:45- 09:15 
Groep 7a  08:45 -09:15 
Groep 8 10:45 -11:15 
Groep 8a 10:45 -11:15 

 

Vorige week heeft u via MSI een berichtje ontvangen (KLIK HIER!) waarmee u zich 

aan heeft kunnen melden. Heeft u zich nog niet aangemeld? KLIK HIER 
 

Hulpouder, alvast reuze bedankt! 
 

De verkeerscommissie. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
02-11 Siem  3A 06-11 Kim  7 
03-11 Finn  5A 07-11 Rosalie  4A 
03-11 Maud  8 08-11 Siem  5A 
04-11 Féline  3A 09-11 Pieter  1/2B 
04-11 Kato  6 09-11 Rose  7A 
04-11 Lieselotte  7 10-11 Dylan  1/2B 
05-11 Tom  1/2E 10-11 Bram  1/2D 
05-11 Alec  4A 10-11 Leaya  6 
06-11 Anne-Fleur  5A    
 

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/59f1eccf-61c8-43fb-abc6-1b9c6d47348e


VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
03-11 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
10-11 juf Frida (‘s morgens) 8A  vervangerspool regelt dit 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN 
 

 

 
Maandag 30 oktober vond bij de bso de workshops ‘Partou 
Rockskool’ plaats. Tijdens deze workshop mochten de 
kinderen kennis maken met allerlei instrumenten, zoals gitaar 
en basgitaar, keyboard, drumstel en mochten ze zingen in een 
staande microfoon. 

 

Na het even uitproberen van alle 
instrumenten hebben ze ook samen 
verschillende liedjes gemaakt, zoals 
een rap en een samenspel. 

Met vriendelijke groet, 
 

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

 

ATELIER ‘SPETTERS’ 
 

Na het succes van Zomerkids kunnen 
kinderen van 5 tot en met 12 jaar vanaf 
7 november spetteren, tekenen, schil-
deren en schitteren in een écht atelier. 
De lessen onder leiding van een echte 
kunstenares zijn tweewekelijks op 
dinsdagmiddag van 16.00-17.15. Lo-
catie: centrum Vught (adres volgt na 
aanmelding) Voor een gratis proefles 
of informatie: Thea Hennevelt 06 
28098355 of Thea-hennevelt@versa-
tel.nl .   

Meer info KLIK HIER! Instappen kan op elk moment in het jaar. 
 

Voor vragen of info kunt u contact opnemen met Thea Hennevelt. 
 

  

http://www.theahennevelt.nl/
http://www.theahennevelt.nl/


TERUGBLIK ‘KEUKENBAZEN 2017’ 
 

Keukenbazen 2017 is alweer geweest. Fleur en Maureen uit Sint Anthonis, gecoacht 
door chefkok Niels van Kessel, gingen er met de hoofdprijs vandoor. Er waren twee 
extra prijzen dit jaar. Oden en Bono uit groep 8 van De Schalm wonnen de prijs voor 
het meest creatieve team. 
 

 
 

Meer info, foto’s en filmpjes, over Keukenbazen 2017? KLIK HIER!  

http://mailchi.mp/fc49b6fd6a51/keukenbazen-2017-de-topjury-is-bekend-de-campagne-gestart-1362214?e=f72fbf4246
http://mailchi.mp/fc49b6fd6a51/keukenbazen-2017-de-topjury-is-bekend-de-campagne-gestart-1362214?e=f72fbf4246

