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AGENDA: 
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 

Maandag 09 nov. 15.45: Maandaggesprekken (gr. 1/2 t/m gr. 8A) 

Dinsdag 10 nov. Dansvoorstelling ‘ik ben ik’ (gr. 5 & 6) Speeldoos in Vught 

Woensdag 11 nov. SINT MAARTEN 

Donderdag 12 nov. 20.00: ouderavond groepen 8 / scholenmarkt: overgang PO 
- VO  

Vrijdag 13 nov. DAG VAN RESPECT 

Bezoek Natuurmuseum (gr. 6) o.v.b. 
roostervrij gr. 1 t/m 4 
12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

 

 
 

JUF BABETTE & JUF REINIE ZWANGER 
 

Nadat we onlangs het goede nieuws kregen dat juf Babette opnieuw zwanger is, kwam 
deze week ook juf Reinie met het heugelijke feit dat ze zwanger is. We vinden dit ui-
teraard heel fijn voor beide collega’s en willen dit feestelijk nieuws dan ook graag met 
u delen.  
Omdat beide leerkracht van groep 3 zijn en nagenoeg in dezelfde periode zullen be-
vallen, gaan we hier een goede oplossing voor zoeken. Zodra we deze gevonden 
hebben, informeren we als eerste de ouders uit deze groep (& 3A), waarna we ook u op 
de hoogte zullen brengen.  
We wensen juf Babette en juf Reinie een hele gelukkige tijd toe! 
 

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 VOLGENDE WEEK de planning van de rapportgesprekken via MSI 
inregelen. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan niet wij maar u (in de meeste geval-

len!) deze planning maken. Kreeg u voorheen van ons een dag en tijdstip door waarop 
u bij de groepsleerkracht(-en) van uw kind verwacht werd. Deze keer geven we u de 
dagen (30 nov. en 1 dec.) en de (nog openstaande) tijden door waarop de gesprekken inge-
pland kunnen worden. U kunt dan zelf de voor u meest prettige dag en tijd plannen. 
 

De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 8 hebben deze week reeds de 
uitnodiging ontvangen voor het plannen van het oudergesprek (ma. 23 en di. 24 nov.).  
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 
 



 
 

VOOR AANKONDIGING SCHOLENVOLLEYBALTOERNOOI  
 

Op zondag 17 januari organiseert VVC Vught haar jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi 
(35e keer). Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen. Het toernooi 
start om 09.30 u. voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 6. Aansluitend (± 14.00 u.) 
volgt het toernooi voor de groepen 7 en 8. 
 

De spelregels zijn aangepast aan de vaardigheden van de kinderen van de betreffen-
de leeftijd. Ze hoeven dus in het geheel geen volleybalervaring te hebben! Bovendien 
krijgt de school de spelregels van te voren en kunnen leerkrachten tijdens de gymles 
met de kinderen oefenen zodat ze voorbereid zijn op het spel/het toernooi.  
De kinderen spelen 4 tegen 4 op een klein, aangepast, veldje (ongeveer een badmin-
tonveld). Vangen en gooien maakt voor de groepen 4, 5 en 6 nog deel uit van de wed-
strijd. Dus als een school één team van 5 kinderen op de been kan krijgen is deelna-
me al verzekerd. Hoe meer teams hoe gezelliger het wordt! Voor elk team worden 1 of 
2 coaches (ouders/verzorgers) gezocht. VVC-Vught zorgt voor scheidsrechters. 
  

Als er veel deelnemers zijn kan het toernooi wat langer duren. 
 

Mocht je mee willen doen, en/of mocht je vader/moeder willen coachen? Noteer dan 
vast deze datum in je agenda. Over enige tijd volgt nog een bericht in het weekbulletin 
en kun je jezelf hiervoor aanmelden! 
 

De Sportcommissie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

DONDERDAG 12 NOV. INFORMATIE AVOND OVERGANG PO - VO 
 

De ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 8 hebben deze week via MSI een 
uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de informatie avond van donderdag 12 
nov. a.s.  
Tijdens deze informatie avond zullen die avond 4 scholen een korte presentatie hou-
den over de overgang van groep 8 naar de middelbare school. Belangstellenden kun-
nen 2 van de  informatiesessies bijwonen.  
Wanneer u als ouder/verzorger van een kind in groep 8 aanwezig wilt zijn tijdens deze 
avond, vult u dan het antwoordbriefje in wat u vindt in MSI. U heeft tot uiterlijk vrijdag 6 
november de tijd om te reageren. 
De groepsleerkracht laat u vóór donderdag 12 nov. weten wanneer en bij welke infor-
matiesessie u verwacht wordt. 
Wanneer u de uitnodiging nog niet gelezen heeft KLIK HIER. 
 

  

https://deschalmvught.mijnschoolinf.nl/


HERFSTWANDELING 1-2D 
 

we gingen in de auto. 
lopen in de bossen. 
we maakten opdrachten. 
we hadden gekleurde paaltjes gezien. 
we zochten kabouters. 
met een muts en blinddoek om moesten we raden waar iemand was. 
we moesten met zo'n glas de gekleurde steentjes bekijken.  
toen gingen we die kleuren ook zoeken in het bos. 
wij moesten de ogen dicht doen en toen deden de mama's ons naar de boom sturen. 
we moesten dan voelen aan de boom. 
dan moesten we raden welke boom het was. 
we mochten terugrennen. 
weer in de auto en toen waren we op school.  
  

Mette uit groep 12D 
 

   
 

OUDE APPARATEN SLOPEN IN GROEP 1-2D 
 

In groep 1-2 D zitten echte uitvinders. De kinderen hebben een eigen machine ont-
worpen en hebben daarna van oude apparaten nieuwe apparaten gemaakt. Wat een 
klus was dat. Toen de kinderen daarmee klaar waren hadden we nog zoveel appara-
ten over dat we er een klassenmiddag van gemaakt hebben. Iedereen mocht met ha-
mers, schroevendraaiers, rolmaatjes, nijptangen enz. aan de slag. We ontdekten van 
alles. Draaiende onderdelen, linten van oude videobanden en zelfs nog een ingeslikte 
cd kwamen we tegen. Fantastisch was het! 
  

Bedankt voor alle oude apparaten! 
 

   
______________________________________________________________ 
  



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
05-11 Alec de Jong 1/2C  10-11 Jason Groenewoud 7A 
05-11 Gidon Overweg 7  10-11 Leaya Cleary 4 
06-11 Anne-Fleur van Kollenburg 3A  12-11 Isabelle van den Berg 1/2C 
06-11 Kim Reijnen 5  13-11 Frederique Fritschy 1/2A 
07-11 Rosalie van Dijk 1/2B  13-11 Luz Willemse 6A 
08-11 Siem Bluijssen 3A  13-11 Sophie Ortlep 1/2C 
09-11 Rose van den Bergh 5     
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
05-11 juf Marloes van den Brand 7A  vervangingspool regelt dit 
09-11 dhr. J. de Krom 8A  juf Frida vervangt 
11-11 juf Renée Schenkelaars 3A  vervangingspool regelt dit 
12-11 juf Frida 8A  dhr. J. de Krom vervangt 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

STG. KINDERVRIEND VUGHT EN STARSONSTAGE SLAAN HANDEN IN 
ELKAAR! 
 

Stichting Kindervriend Vught draagt de laagdrempelige muziek- en danslessen van 
StarsOnStage een warm hart toe. Dansen is leuk en gezond! Van 9 tot 13 november 
gaan Tamara en Rodney, docenten van StarsOnStage, danslessen verzorgen in een 
aantal groepen van Vughtse basisscholen. Dat doen ze tijdens de gymles.  
 

Tussen 16 en 20 november kunnen alle basisschoolkinderen een gratis ‘proefles dans’ 

volgen in Theater de Speeldoos (ook al zijn Tamara of Rodney niet bij jou in de gymles 
geweest). Na de gratis proefles kunnen kinderen zich inschrijven voor een korte dans-
cursus van 4 weken die duurt tot aan de Kerstvakantie. Ook voor jongens hebben we 
stoere hiphoplessen. 
 

Stichting Kindervriend Vught biedt de eerste 20 kinderen die zich aanmelden 
een gratis cursus aan! De doelstelling van deze stichting is ‘het ondersteunen van 

activiteiten van, voor, door en of met kinderen in Vught’. Meer informatie en aanmel-
den voor een proefles en/of korte cursus kan via www.StarsOnStage.nl. 
 

  
 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Tijdens de herfstvakantie hebben de kinderen genoten van een 
leuk programma. 
Op maandag 26 oktober zijn de kinderen ‘s ochtends lekker 
gaan genieten van het herfstweer door op het Lidwinaveld leuke 
spelletjes en buitenactiviteiten te doen. 

 

Daarna was het snel een boterham eten, om met de taxi naar locatie Koninginnelaan 
te gaan. Daar vond er een echte roofvogelshow plaats en mochten de kinderen daarna 
uilenballen uitpluizen. 
Dinsdag 27 oktober zijn de kinderen een groot gedeelte van de dag naar de Jeugd 
Natuurwacht geweest. De kinderen hebben heerlijk buiten gespeeld, lekker geklom-
men en gekleuterd en spellen gespeeld. 
Donderdag 29 oktober hebben de kinderen heerlijk Halloween soep en Halloween 
hapjes gemaakt. 
In de middag vond er een Halloween disco plaats, waarbij alle kinderen van de bso 
waren uitgenodigd. Natuurlijk was de disco veel te kort en hadden de kinderen nog wel 
uren door kunnen dansen! 
 

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



LEZING: “HOERA, MIJN KIND IS HOOGGEVOELIG” 
 

 

 

 

Wat is een hooggevoelig kind? 
Is mijn kind hooggevoelig? 
Welke kenmerken herkennen wij? 
Hoe help ik mijn kind? 

  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 25 november 2015 een le-
zing over hooggevoelige kinderen. 
Tijdens deze interactieve avond krijg je antwoord op deze vragen. Er wordt onder 
andere gekeken vanuit de methode “Present Child”, die achterhaalt welke verborgen 
boodschap er schuilt achter de ‘problemen’ waar je kind mee te kampen heeft. 
Door als ouder/opvoeder beter in balans te komen zal het met je kind ook beter gaan. 
Op die manier kun je weer genieten van en met elkaar. 
De lezing wordt gegeven door Paula God, kindertolk, kinder- en oudercoach 
Wanneer : woensdag 25 november 2015 
Tijdstip : van 19.30 u. tot 21.30 u. 
Locatie : Basisschool Willibrordus 
 Postelstraat 19a 
 5296 LM  Esch 
Kosten : deelname aan de lezing is gratis 

Aanmelden : 
per mail aan cjgadministratie@vught.nl met vermelding van het aan-
tal personen 

 

De lezing ‘Hoera, mijn kind is hooggevoelig’ hebben we in 2013 ook gehouden. Door 
de vele aanmeldingen en positieve reacties op deze avond, hebben we besloten deze 
lezing te herhalen. 
 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft antwoorden op alle vragen over 
opgroeien en opvoeden. 

Wij geven gratis informatie, advies, begeleiding of hulp. 
      Voor meer info kijk op www.cjgdemeierij.nl 

 

 
  

mailto:cjgadministratie@vught.nl
http://www.cjgdemeierij.nl/


FUN TO MOVE GAAT NAAR BINNEN 
 

 

FUN 2 MOVE 

 
 

 
 


