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AGENDA: 
Donderdag 17 nov. 19.30-21.00: ouderavond groepen 8 / scholenmarkt: over-

gang PO - VO  

Vrijdag 18 nov. Start ‘Week vd MEDIAWIJSHEID’ 
spelletjesmiddag gr. 1/2 

Zaterdag 19 nov.  

Zondag 20 nov. Dag van de ‘Rechten van het Kind’ 

Maandag 21 nov. 15.45-16.30: overleg werkgr. BEGAAFDEN 
16.00-17.30: TEAMVERGADERING 
18.45-20.30: Vormsel bijeenkomst Vormelingen (zaaltje achter 

H. Hart kerk) 

Dinsdag 22 nov.  

Woensdag 23 nov. 12.45-13.45: MadScience cursus 
14.00-15.00: HPS kidstraining 

Donderdag 24 nov. maandoverzicht 4 komt uit 
RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 8 gaat mee naar huis 

Vrijdag 25 nov. Roostervrij gr. 1 t/m 4 

Afsluiting ‘Week vd MEDIAWIJSHEID’ 
 

 
 

JUF STEPHANIE HEEFT EEN DOCHTER  
 

 

Vanmorgen vroeg hebben we het bericht ontvangen dat juf Ste-
phanie en haar man Martijn, gisteravond, woensdag 16 nov. om 
22.31 u., de trotse vader en moeder geworden zijn van een 
dochter. Ze noemen haar Isa-Elise. Haar roepnaam zal zijn Isa.   
 

Isa, mama Stephanie en papa Martijn maken het goed. Ze laten 
ons weten dat Isa bij haar geboorte 2400 gr. weegt en 34 cm. 
lang is. Het spreekt voor zich dat we hen van harte feliciteren 
en een mooie toekomst toe wensen. 

 

WISSELINGEN VAN LEERKRACHT  
 

Nu de laatste (??) zwangere collega uit een rij van 7 zwangerschappen is bevallen, 
beginnen de verschillende groepen waar een collega wegens zwangerschap een tijd uit 
beeld is geweest, weer stilaan hun ‘eigen juf’ terug te krijgen. 
Juf Babette en juf Reinie zijn al weer sinds het begin van dit schooljaar terug in groep 3. 
Enkele weken geleden is juf Marloes in groep 8 teruggekomen en vanaf komende week 
zal ook juf Hilde weer frequent op school te vinden zijn in groep 4. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-46-2016.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_46_-_2016


Juf Britt zal in de week van 28 nov. weer aan het werk gaan. 
De komst van juf Hilde en juf Britt heeft tot gevolg dat juf Nadia morgen voor het laatst 
in groep 4 zal zijn. Na morgen gaat zij enkele weken fulltime juf Stephanie vervangen in 
groep 5. 
Juf Lieke Bertens, groep 8, stopt m.i.v. de week van 28 nov. in groep 8 en gaat voor 2 
dagen naar groep 6A. 
Verder kunnen we melden dat juf Elizabeth van der Werff weer een aantal dagen aan 
het werk is op school als IB-er in de BB. De vervanging van haar door juf Jackelien komt 
hiermee gedeeltelijk te vervallen. We bedanken juf Jackelien vanaf deze plaats voor de 
enorme inzet waarop zij deze vervanging heeft ingevuld. We wensen haar tevens veel 
succes toe bij haar werkzaamheden op bs De Vlechter, ook stg. Leijestroom, waar zij 
per direct voor een aantal uur ingezet wordt. Mede hierdoor heeft er een kleine wisseling 
plaatsgevonden in groep 7A waar juf Jackelien meester Jasper op maandagmorgen 
verving. Dit wordt nu op de woensdag overgenomen door juf Martine Jansz (IB-er van 
de Onderbouw). 
Ik wens een ieder, leerlingen en collega’s veel succes en geluk toe met de hui-
dige/nieuwe/aanstaande werkzaamheden op onze school. 
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN GR. 3 T/M 7A 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 7A 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. 06 dec., 
do. 08 dec. en ma. 12 dec. In een enkele groep kan hier een andere/extra dag aan 
worden toegevoegd. 
  

De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 8 hebben hun oudergesprek reeds 
gepland. Deze gesprekken zijn gepland in week 48.  
 

TARIEFAANPASSING TSO ’t KASTEELTJE’ 
 

Namens mevr. Tasseron, directeur van ’t Kasteeltje, wil ik u laten weten dat het tarief 
voor de TSO m.i.v. 1 januari 2017 aangepast wordt. De vaste contracten kosten dan 
€2,80 en voor de flexibele contracten betaalt u €3,30. 
 

Aan de prijsverhoging ligt een tweetal redenen ten grondslag: 
1. Verhoging van lonen medewerkers. 
2. De voetbalvelden hebben we altijd zonder kosten kunnen gebruiken en nu 

moet er betaald worden voor het gebruik. 
 

’t Kasteeltje doet haar uiterste best om de verhoging van het tarief minimaal te laten zijn, 
zonder dat er ingeleverd wordt op de kwaliteit of flexibiliteit van de opvang tussen de 
middag. 
 

VERKEERSHINDER N65 
 

Als gevolg van werkzaamheden aan de N65 kunt u hinder ondervinden bij de oversteek 
van de N65 ter hoogte van de kruising Helvoirtseweg – N65. Ook in Vught kan het door 
deze werkzaamheden onverwacht druk zijn.  

Voor meer info over deze werkzaamheden verwijs ik u graag naar DEZE BRIEF. 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-werkzaamheden-n65-vught-den-bosch.pdf


 AANBOD MUZIEKLESSEN NA SCHOOLTIJD 
 

Dit schooljaar is het mogelijk om op school muzieklessen te volgen op woensdagmiddag 
na schooltijd. De lessen zijn in een reeks van 10 keer en worden afgesloten met een 
presentatie. De lessen worden verzorgd door MusiCare, praktijk voor muziekles en per-

soonlijke ontwikkeling. Voor meer info over deze lessen AMV en Songwriting en 

hoe u uw kind hiervoor kunt aanmelden, KLIK HIER! 

 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

OUDERBIJDRAGE 2016 - 2017  
 

Beste ouders/verzorgers, 
Tijdens de ALV van 18 okt. jl. is de eigen bijdrage aan het onderwijs van uw kind voor 
dit schooljaar vastgesteld. Met de gelden die hiermee verkregen worden kunnen we een 
groot aantal activiteiten financieren waardoor ook dit schooljaar weer een onvergetelijk 
schooljaar voor uw kind(-eren) wordt.  

Voor meer info en de hoogte van de bijdrage (KLIK HIER). 
 

We hopen dat u de gevraagde vrijwillige bijdrage spoedig over wilt maken (meer mag 
en kan altijd ) op de rekening van de ouderraad.  
 

Alvast dank hier voor. 
Mevr. Carla Parilo  -Seerden 
Penningmeester Oudervereniging 
______________________________________________________________ 
 

 
 

EEN TIP VAN JUF NICOLE 
 

Behoefte aan opvoedtips? 
“Oplossingsgericht opvoeden. Doen en denken in mogelijkheden.”  
Van Lara de Bruin en Rian Meddens 
Het boek kan u helpen vanuit een positieve oplossingsgerichte aanpak in gezinssituaties 
die schuren, knellen of zelfs pijn doen.  
 

Juf Nicole (gr. 1-2C) 
 

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID  
 

Morgen gaat de landelijke week van de mediawijsheid van start. In de groep van uw 
kind wordt hier dan in meer of mindere mate aandacht aan geschonken. Omdat Media-
wijsheid iets is wat niet alleen op school maar ook thuis besproken moet worden, sturen 
we u een paar nuttige TIPS en/of websites waar u mogelijk iets aan heeft wanneer u het 
hier thuis over heeft. 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-muziekles-op-de-schalm.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-ouderbijdrage-2016-2017.pdf


 

 

 Ouder & Kind quiz 

 Privacy 
 

 Mediaopvoeding 

 

 Tips voor ouders 

 

 Grooming 

 

 Je kind op Internet & Social Media 
 

 Wijzer op Internet 
 

 Denk na voor je iets deelt 
 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
19-11 Joep  6 
20-11 Feline  1/2B 
21-11 Carmen  5 
21-11 Roel  6A 
21-11 Gijs  8 
21-11 Floor  8A 
22-11 Cristopher t 7A 
22-11 Fiene  8 
24-11 Noor  1/2C 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
17-11 juf Yvonne  1-2D  juf Mieke  
 juf Nadia  5  meester Geertjan  
18-11 juf Yvonne  1-2D  juf Mieke  
22-11 juf Hilde  4  juf Anne  
 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
24-11 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Anne Marie  4  juf Hilde  
     

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

______________________________________________________________ 
  

https://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/
https://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/
https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/
https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/
https://www.mediawijsheid.nl/mediaopvoeding/
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/
https://www.mediawijsheid.nl/grooming/
http://jekindopinternet.nl/
http://thuisacademie.ntr.nl/cursussen/cursuspagina/10-stappencursus-wijzer-op-internet.html
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-denk-na-voor-je-iets-deelt.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-denk-na-voor-je-iets-deelt.pdf


INGEKOMEN BERICHTEN 
 

SINTERKLAASFEEST JEUGDWERK ROZENOORD 
 

 

 



BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Vorige week was het juffen en meesters week op de bso. Al 
enkele weken waren de kinderen druk bezig met het voorbe-
reiden van deze week. Zo hebben de kinderen mooie uitnodi-
gingen gemaakt voor alle juffen en meesters en deze uitge-
deeld. 

 

En tijdens  deze week hebben de kinderen allerlei lekkere hapjes gemaakt speciaal 
voor de juffen en meesters. 
Dit jaar hebben we veel lieve, leuke juffen op bezoek gehad. Deze lieve juffen zijn 
door de kinderen rondgeleid. De kinderen hebben laten zien hoe de bso eruit ziet, 
welk speelgoed we hebben en wat de kinderen allemaal doen op een middag. De 
juffen waren erg enthousiast en geïnteresseerd! We willen jullie van harte bedanken 
voor jullie komst! 

 

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

 

  



FUN-2-MOVE 
 

 
 

 

http://www.movevught.nl/#activiteiten


VUGHT KLASSIEK 
 

Vught Klassiek valt u met de deur in huis. 
Mogelijk kent u ons; zo niet dan proberen wij hierbij om ons bij u en uw kinderen, op een 
leuke dynamische wijze, de klassieke muziek onder de aandacht te brengen.  
Sinds begin 2011 organiseert Vught Klassiek op de laatste zondag van de maand een 
concert voor -uitsluitend jonge piano-toptalenten- in Huize Bergen te Vught om podium-
ervaring op te doen. 

In de bijlage "Kom maar op" kunt u er alles over lezen. 
 

Mocht u zelf een concert bij willen wonen dan bent u uiteraard ook van harte welkom. 

Eind november houden wij ons slotconcert van dit jaar; deze uitnodiging vertelt u 

er meer over. 
 

JHEREONIMUS BOSCH OP HET WITTE DOEK 
 

 
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-kom-maar-op.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-vught-klassiek-finale-20161127.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-jheronimus-bosch-op-het-witte-doek.pdf

