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AGENDA: 
Donderdag 16 nov. 19.30 u. -21.30: infoavond overgang PO-VO (scholenmarkt) 

Vrijdag 17 nov. ROOSTERVRIJ groepen 1/4 
Start week van de MEDIAWIJSHEID 

 

Zaterdag 18 nov. Aankomst Sint Nicolaas in Nederland 

Zondag 19 nov. Aankomst Sint Nicolaas in VUGHT 

Maandag 20 nov. DAG VAN RECHTEN vh KIND 

19.00-20.30: Vormsel bijeenkomst Vormelingen (zaaltje achter 

H. Hart kerk) 

Dinsdag 21 nov. 16.00-17.00: overleg onderzoeksteam TAAL 
19.45: MR-vergadering 

Woensdag 22 nov. 13.00-14.00: overleg onderzoeksteam REKENEN 

Donderdag 23 nov. RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 8 gaat mee naar huis 
16.00: TEAMvergadering 
20.00: Ouderraadvergadering 

Vrijdag 24 nov. Afsluiting ‘Week vd MEDIAWIJSHEID’ 

Zaterdag 25 nov. REGIO finale FLL te Tilburg 

Zondag 26 nov.  

 

 
 

‘VLEKJESZIEKTE’  
 

Vanwege het feit dat er op school enkele kinderen last hebben van dit verschijnsel, wil-
len we u hier graag over informeren. Bijna ieder kind krijgt wel eens een ziekte die vlek-
jes of blaasjes op de huid geeft. De meeste vlekjesziekten ontstaan voor het vijfde le-
vensjaar. Vlekjesziekten moeten niet verward worden met huiduitslag. Huiduitslag is niet 
altijd het gevolg van een infectieziekte, maar dit kan bijvoorbeeld een allergie zijn. Als 
kinderen een bepaalde infectieziekte hebben gehad of daar tegen zijn ingeënt, bouwen 
ze weerstand op tegen deze ziekte. Zij krijgen die ziekte dan niet meer, of alleen in een 
mildere vorm.  
infectieziekten met vlekjes zijn vrijwel altijd besmettelijk.  
 

Voor meer info over ‘vlekjesziekten’ verwijs ik u naar de brief die u deze week via MSI 
heeft ontvangen of naar onze website waar we deze brief ter info ook op hebben gezet, 

KLIK HIER! 
 

SAMENWERKING ST. CHRISTOFFEL EN STG. LEIJESTROOM 
 

Zo’n vijftien jaar geleden zetten vijf besturen in het bijzonder onderwijs in op een traditie 
van bestuurlijk samenwerken; stichting Sint-Christoffel te Boxtel, stichting Leijestroom 
te Vught, SKIPOS te Sint-Michielsgestel, SKOSO te Sint-Oedenrode en SKOPOS te 
Schijndel. In 2002 werd hiertoe het zogenaamde ‘Dommelnetwerk’ opgericht en in 2009 
de zogenaamde ‘Dommelgroep’. De leden van deze coöperatieve vereniging werken 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-vlekjesziekten-in-het-kort.pdf


hierin op tal van onderwerpen samen, bijvoorbeeld in het kader van administratie, finan-
ciën en huisvesting. 

 

Na een eerste verkenning hebben twee van deze besturen, namelijk stichting Sint-Chris-
toffel en stichting Leijestroom, besloten dat nu de tijd rijp is om te onderzoeken wat de 
gevolgen zijn van een verdergaande bestuurlijke samenwerking, bij voorkeur in de vorm 

van een besturenfusie. In DEZE BRIEF informeert men u nader over dit voorgeno-

men initiatief.  
 

SCHADE BEKEND …… DADER ONBEKEND!!!  
 

 

Afgelopen woensdag, 8 nov. jl., kwam een oma 
van 2 leerlingen van De Schalm rond het mid-
daguur met de auto haar kleinkinderen opha-
len. 
Haar grijze Citroën C1 (kenteken 33-RL-SH) 
parkeerde ze op de parkeergelegenheid aan 
de achterzijde van onze school op een van de 
gebruikelijke parkeerplaatsen. 
Nietsvermoedend wil ze bij terugkomst rond 
12.48 met de kinderen weer in haar auto stap-
pen, waarbij ze door een van haar kleinkin-
deren wordt geattendeerd op de aanzienlijke  

schade aan de onderkant van de deur aan de bijrijderskant. Na van de schrik beko-
men te zijn, gaat ze op zoek naar een briefje wat is achtergelaten. Helaas is dit niet 
het geval. Wellicht is dit door de drukte niet gelukt. Hierbij het verzoek of de bestuur-
der van de auto die dit heeft veroorzaakt zich als nog wil melden bij dhr. De Ronde. 
De afhandeling gebeurt vanzelfsprekend in alle anonimiteit. 

 

PLANNEN RAPPORTGESPREKKEN GROEP 8-8A  
 

Ouders/verzorgers met een kind in groep 8 of 8A worden vandaag via MSI uitgenodigd 
het rapportgesprek te plannen n.a.v. het eerste rapport. Komende week, donderdag 23 
nov., krijgt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De gesprekken 
worden gevoerd op dinsdagmiddag en avond 28 nov. en donderdag 30 nov. De groeps-
leerkrachten van de groepen 8 stellen het meer dan op prijs wanneer uw zoon/dochter 
bij dit gesprek aanwezig is. 
 

12 DECEMBER 2017 MOGELIJKE STAKINGSDAG TEAM DE SCHALM  
 

In de media wordt gesproken over een volgende stakingsdag in het basisonderwijs. 
Dinsdag 12 december wordt als actiedag genoemd. Binnenkort gaat PO in actie 
(www.poinactie.nl) in gesprek met de nieuwe minister van onderwijs. De aangekondigde 
maatregelen in het regeerakkoord van kabinet Rutte III zijn volgens de actievoerende 
partijen niet voldoende. Vooruitlopend op de gesprekken en besluitvorming proberen wij 
u te informeren over verdere acties. Op dit moment vragen wij u om rekening te houden 
met een mogelijke actiedag op 12 december. Uiteraard hopen wij dat er voor die tijd een 
akkoord komt in het belang van goed basisonderwijs voor nu en de nabije toekomst. 

 

REMINDER: (CONCEPT) VAKANTIEROOSTER 2018 - 2019 REMINDER 
 

Het ‘Brabants Overleg Vakantieplanning’ (B.O.V.) heeft voor het komend schooljaar de 

vakantieplanning bekend gemaakt. Wij hebben deze planning voor u op onze website 

gezet, KLIK HIER. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-intentieverklaring-samenwerking-st-christoffel-stg-leijestroom.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/vakantie-rv-dagen-2018-2019-concept.pdf


Zoals u ziet is dit nog een vrij ‘kaal’ schema. De ‘roostervrije dagen’, studie(mid-)dagen 
e.d. zijn hier nog niet op terug te vinden. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, 
informeren we u uiteraard opnieuw. Voor nu heeft u al wel een kleine houvast over hoe 
de vakanties komend schooljaar gepland zijn. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Rutger  groep 1-2B 

 Lola  groep 1-2C 

 Dolf   groep 1-2B 
 

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

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID  
 

Morgen gaat de landelijke week van de mediawijsheid weer 
van start. In de groep van uw kind wordt hier dan in meer of 
mindere mate aandacht aan geschonken. Praten met uw kind 

over mediawijsheid kan lastig zijn. Op DEZE WEBSITE 

vindt u tips en links naar betrouwbare partijen die u verder 
kunnen helpen. 
 

Hierbij sturen we u ook nog een paar nuttige TIPS en/of web-
sites waar u mogelijk iets aan hebt wanneer u het hier thuis 
over heeft. 

 
 

 

 

 Ouder & Kind quiz 

 Privacy 
 

 Mediaopvoeding 

 

 Tips voor ouders 

 

 Grooming 

 

 Je kind op Internet & Social Media 
 

  Denk na voor je iets deelt 

https://www.mediawijsheid.nl/ouders/
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://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-denk-na-voor-je-iets-deelt.pdf


SINTERKLAASDANS 
 

De Stichting Sint Nicolaas Vught organiseert elk jaar de grote intocht in Vught en diverse 
bezoeken aan instellingen en verenigingen. Dit jaar bestaat de stichting 60 jaar en wie 
jarig is trakteert! De Stichting wil met alle kinderen uit Vught en omgeving, Sinterklaas 
een bijzonder cadeau geven tijdens de intocht op zondag 19 november a.s. Wat zou het 
leuk zijn als tijdens de intocht, bij de ontvangst op het gemeentehuis, alle kinderen het-
zelfde dansje doen bij het horen van het “Sinterklaas-dans lied”! 
 

De Stichting heeft daarom alle basisscholen in Vught een dansles cadeau gedaan, ge-
geven door StarsOnStage docente Tamara Caarls! De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 
van De Schalm hebben dit cadeau enthousiast in ontvangst genomen en hebben inmid-
dels al dansles gehad van dansdocente Tamara!  
 

Wil je de dans nog een keertje oefenen? Klik dan op de afbeelding hieronder! Op zondag 
19 november is Tamara aanwezig bij de intocht van Sinterklaas in Vught om met alle 
kinderen mee te dansen. 
 

Op dinsdag 5 dec., wanneer Sinterklaas hopelijk naar onze school komt, zal deze dans 
ook op ons plein voor Sinterklaas gedanst worden. 
 

 
 

Wij wensen alle kinderen en natuurlijk Sinterklaas & zijn Pieten héél veel plezier zondag! 
Meer info over de stichting & de intocht is te vinden op: www.sinterklaasvught.nl 

______________________________________________________________ 
 

  

http://www.starsonstage.nl/tamara-caarls-minidans-kidsdance-streetdance-demoteams
http://www.sinterklaasvught.nl/
https://youtu.be/N4WRcqT0gbA


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
19-11 Joep  7 
20-11 Feline  1/2B 
21-11 Carmen  6A 
21-11 Roel  7A 
22-11 Cristopher  8A 
24-11 Noor  3 
26-11 Stephanie  3A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
16-11 juf Marlies  1-2E  juf Sophie  
22-11 juf Monique  1-2A  juf Gemma  
 juf Monique  1-2B  juf Nicole  
 juf Monique  1-2E  juf Marie-Louise  

______________________________________________________________ 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 
 

GO VMBO KRANT 2017 
 

In de groepen 7 en 8 liggen, voor de 
kinderen die hierin geïnteresseerd zijn, 
een aantal kranten over het VMBO. Wat 
is het VMBO en wat kun je er allemaal 
leren? 
Ouders, leerkrachten maar vooral leer-
lingen én oud leerlingen vertellen over 
het VMBO. Omdat er niet voor iedereen 
zo’n krant op school is hebben we de 
krant op onze website gezet. Klik op de 
afbeelding of klik op de afzonderlijke 
‘links’ hieronder en de krant opent zich 
voor je op je computer. 
 

- Go VMBO dl 1 
 

- Go VMBO dl 2 

 
 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-go-vmbo-krant-nov-2017-dl-1.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-go-vmbo-krant-nov-2017-dl-2.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/go_20vmbo_20krant_20nov_202017


INTOCHT SINTERKLAAS 
 

Komend weekend komt Sinterklaas weer naar ons land. Ook Vught zal De Goed Heilig-

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

 
 

KLIK HIER om de kleurplaat te downloaden van onze website. 

  

http://www.sinterklaasvught.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-sint-kleurplaat-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-sint-kleurplaat-2017.pdf


KERSTSCHAATSEN 
 

 
 
 

 
 

http://www.vughtseijsclub.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-46-kerstschaatsen-2017.pdf

