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AGENDA: 
Donderdag 19 nov. RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 8 gaat mee naar huis 

Vrijdag 20 nov. 
DAG VD RECHTEN VAN HET KIND 

Bezoek Natuurmuseum gr. 6A 

Zaterdag 21 nov. Schoolzwemtoernooi VZ&PV De Dommelboarzen gr 3 t/m 5 

Zondag 22 nov. Schoolzwemtoernooi VZ&PV De Dommelboarzen gr 6 t/m 8 

Maandag 23 nov. 15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 
19.45-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 24 nov. 
15.45: rapportgesprekken (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Woensdag 25 nov. 12.45: Wetenschap & Techniekcursus 

Donderdag 26 nov. 
maandoverzicht 4 komt uit 
RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 3 t/m 7 gaat mee naar huis 
16.00-17.30: TEAMvergadering 

Vrijdag 27 nov. Roostervrij gr. 1/2 

 

 
 

PRIMAIR ONDERWIJS MONITOR  
 

Deze periode wordt de Primair Onderwijs Monitor (POM) afgenomen. De POM bestaat 
uit een vragenlijst voor de directeur, de leerkrachten, leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 
en de ouders.  
 

Het doel van de meting is om scholen / kindcentra en de besturen informatie te bieden 
voor het professioneel besturen van hun eigen organisatie. Ook stichting Leijestroom 
en dus ook bs. De Schalm nemen hieraan deel. 
 

De vragenlijsten zijn gedigitaliseerd. Via een internetadres wordt de vragenlijst door de 
respondent geopend.  
 

Deelname is gegarandeerd anoniem. Er wordt gerapporteerd op schoolniveau (mini-
maal 7 personen), zodat individuele respondenten niet herkenbaar zijn.  
 

De uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst heeft u afgelopen week (do. 12 
nov.) via ons Ouderportaal MSI ontvangen. De vragenlijsten  zijn actief van 10 novem-
ber 2015 tot 05 december 2015. Het onderzoek onder de leerlingen wordt op school 
uitgevoerd. 
De monitor wordt uitgevoerd door Stichting Edudat, een landelijk werkend bureau dat 
onderzoek verricht naar de kwaliteit van het  onderwijs. 
 

Wilt u de vragenlijst invullen? Het invullen duurt circa 5 minuten. 
 

U kunt de vragenlijst invullen door op de volgende ‘LINK’ te klikken. Hiermee start u 
een bladzijde op internet. 
 



Vragenlijst OUDERS 
 

We verzoeken u de vragenlijst vóór 05 december 2015 in te vullen.  
 

Het is niet mogelijk de antwoorden tussentijds op te slaan en later beantwoording te 
hervatten. 
 

Dank voor uw medewerking, 
Team en medewerkers van bs De Schalm 
 

25 NOV. INFO AVOND VERKENNING N65  
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Onlangs ontvingen wij een uitnodiging van De gemeenten Vught en Haaren en de 
provincie Noord-Brabant voor het bijwonen van een informatie avond m.b.t. de voort-
gang en de plannen rond de N65. Omdat u hier mogelijk ook in geïnteresseerd bent 
sturen wij u deze uitnodiging graag ter info even door. 

KLIK HIER! 
 

NIEUWE INRICHTING VERWERKINGSRUIMTE IN GEBRUIK GENOMEN  
 

Afgelopen dinsdag is de compleet nieuw ingerichte verwerkingsruimte van de BB in 
gebruik genomen. De kinderen kunnen hier zelfstandig of in kleine groepjes aan het 
werk. Ook het werken met de computer is weer mogelijk. Deze hardware was reeds 
sinds begin dit schooljaar al nieuw in gebruik genomen. De nieuwe inrichting maakt 
het niet alleen dat er lekker rustig gewerkt kan worden maar door de kleuren en de 
mogelijkheid om wat ‘hoger’ te zitten wordt er ook een fijne werksfeer gecreëerd.  
 

   
 

PLANNING OUDERGESPREKKEN N.A.V. RAPPORT 1 NIEUWE STIJL 
 

Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over gewijzigde manier waarop we van-
af dit schooljaar de oudergesprekken n.a.v. het rapport gaan organiseren. In navolging 
van de groepen 8 hebben deze week de ouders/verzorgers met een kind in de groe-
pen 3 t/m 7A via MSI de uitnodiging ontvangen om een rapportgespreksmoment te 
plannen. Wanneer u inlogt op MSI kunt u zelf aangeven wat voor u het meest prakti-
sche moment, dag en tijd, is waarop u met de groepsleerkracht(-en) in gesprek wilt 
omtrent de schoolvorderingen van uw kind(-eren) tot op heden.  
De dagen waarop de rapportgesprekken gehouden worden zijn; ma. 30 nov. en di. 01 
dec.  
I.v.m. de groepsgrootte heeft een aantal klassen nog een derde middag ingeruimd 
voor het rapportgesprek.. 
  

http://vragen.retego.nl/s3/Vragenset-ouders-POM-2015-Leijestroom-versie-11102015
http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2015/11/informatieavond-verkenning-n6-vught-haaren-woensdag-25-november.aspx


De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 8 hebben hun oudergesprek 
reeds gepland. Deze gesprekken zijn a.s. maandag 23 en dinsdag 24 dec. (groep 8 ook 

30 nov.).  
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 23 nov. om 19.45 u., is de volgende MR-vergadering van dit school-
jaar. Indien u iets te melden of te vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eer-
ste half uur van dit overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ou-
ders/verzorgers van onze school om hierbij aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Siem Visser   groep 1/2D 

 Benthe Bos  groep 1/2B 

 Claire Montfoort  groep 1/2E 

 Bastiaan Ortlep  groep 1/2D 

 Feline Vaessens groep 1/2B 

 Stephanie Bolhuis groep 1/2D 
 

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

SINTERKLAAS IS WEER IN ONS LAND 
 

 

Het is weer zo ver, De Sint en zijn Pieten zijn, ondanks storm, 
wind en regen, afgelopen weekend aangekomen in ons land. 
Voor de kinderen is dit vaak de mooiste, gezelligste maar ook de 
spannendste tijd van het jaar. Net als afgelopen jaren volgen wij 
met de klas het verhaal van het Sinterklaasjournaal. 

Hier zijn we de komende weken dan ook erg druk mee. Voor het geval u hier nog niet 
door uw kind over bent ingelicht, het Sinterklaasjournaal is al enige tijd  te volgen op 
de TV. Iedere dag kunt u het Sinterklaasjournaal bekijken om 18.00 u. bij ZAPP. 
Voor nog meer ‘leuks’ voor thuis kunt u kijken op ‘sinterklaasjournaal.nl’ 
 

INFO T.B.V. ADVIESFORMULIER GROEPEN 8 OVERGANG PO-VO 
 

De kinderen in de groepen 8 krijgen vandaag, naast het rapport, nog een los formulier 
mee naar huis, het ‘overstapdossier’. Op dit formulier staan o.a. de meest actuele 

http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/


NAW / kind gegevens die op dit moment op school aanwezig zijn. Wilt u dit formulier 
controleren en zo nodig wijzigen en/of aanvullen? Wilt u dit formulier vervolgens ko-
mende week meenemen naar het rapportgesprek met de groepsleerkracht? De infor-
matie op dit formulier zal worden gebruikt voor de overdracht naar het VO. 
 

Dank voor uw medewerking. 
 

ENGELSE UITWISSELING MET BASISSCHOOL OP MALTA 
 

In Nederland vieren we Sinterklaas en het lijkt ons 
ontzettend leuk om het verhaal over Sinterklaas te 
vertellen aan andere kinderen uit Europa. 
Deze week beginnen we met een project in groep 
1/2A  samen met kinderen uit Malta.  Onze kin-
deren gaan een boek over Sinterklaas (zinsdelen 
bij elkaar houden) maken met simpele Engelse 
zinnen en  zelfgemaakte tekeningen.  
 

 

Hiermee leren we de kinderen uit Malta onze traditie. De kinderen 
uit Malta krijgen een soortgelijke opdracht: zij gaan ons vertellen 
hoe Kerstmis is ontstaan met behulp van hun zelfgemaakte boek. 
In het boek van de Maltese kinderen zullen, naast het verhaal, ook 
foto's van een traditie uit Malta worden opgenomen. De-
ze traditie houdt in dat de kinderen een kribbe van papier-maché 
maken. Deze boeken sturen we naar elkaar op. Met dit project 
willen we werken aan het internationalisering en aan vroegtijdig 
Engels geven en leren. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
19-11 Joep Kwantes 5 
20-11 Fleur Aarninkhof 8 

21-11 Carmen van de Laar 4 
21-11 Floor van der Steen 7A 
21-11 Gijs Vaandrager 7 
21-11 Roel Janssen 5A 
22-11 Cristopher Smit Thomassen 6A 
22-11 Fiene van Mil 7 
23-11 Sam van Weert 8 
24-11 Noor Tam 1/2C 
27-11 Abel van Duren 3A 
27-11 Naomi Czifra 8 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
19-11 juf Marlies Michels 1/2E  juf Antoinette Spoormakers 
20-11 juf Anneke Dielissen 1/2A  juf Monique Teulings 
 juf Marlies Michels 1/2E  juf Lieke van de Ven 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

SCHOOLSPOT.NL NIEUWE NAAM VOOR SURFSPOT 
 

 

 

 
Schoolspot is voor het basisonderwijs de 
nieuwe naam voor SURFspot. De web-
winkel, voorheen gedeeld met het hoger 
onderwijs, is vanaf nu helemaal gericht op 
ouders van leerlingen in het basis- en 
speciaalonderwijs. 
 

De nieuwe naam en uitstraling maakt de winkel meer herkenbaar voor onze doel-
groep. Daarnaast willen we het assortiment van schoolspot gaan uitbreiden met pro-
ducten voor het leren thuis, aansluitend op het onderwijs in de klas. 
  
Het bestelproces blijft hetzelfde, je kunt gewoon blijven inloggen met je beken-
de inloggegevens. De service en de lage prijzen blijven uiteraard zoals je van ons ge-
wend bent. 
  

Nieuwsgierig naar de nieuwe webwinkel? Neem dan nu een kijkje op schoolspot. Je 
kunt ons ook volgen op facebook. 
  
Graag tot ziens op schoolspot! 
 

SINTERKLAASFEEST IN ELZENBURG 
 

Op woensdagmiddag 2 december komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Elzenburg 
toe. Het is de eerste keer dat het Sinterklaasfeest van Stichting Jeugdwerk Rozenoord 
in het nieuwe gebouw plaatsvindt. Dankzij deze verhuizing is er dit jaar plaats voor 
maar liefst 200 kinderen van 0 t/m 12 jaar.  
 

Verrassing 

De kinderen zijn welkom vanaf 13.30 uur, Sinterklaas en zijn Pieten komen om onge-
veer 14.30 uur. Wat er tot die tijd gaat gebeuren, is nog een verrassing. We kunnen 
alleen verklappen dat we er een groot feest van gaan maken. En de entree is hele-
maal gratis. Voor de ouders staat koffie en thee klaar, met wat lekkers erbij. En ook 
voor de kinderen is er uiteraard wat te drinken en te snoepen. 
 

Kleurplatenwedstrijd 

Kinderen kunnen nog op woensdagmiddag 25 november tussen 13.30 en 16.00 uur 
een kleurplaat ophalen in de hobbyzaal van Elzenburg. Lever hem vóór maandag 30 
november weer bij ons in en de kinderen met de mooiste kleurplaten winnen een leuke 

http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635421/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635422/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635423/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635424/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635425/eQ9vEKsAuxZbug5
http://schoolspot.m4.mailplus.nl/nct2635426/eQ9vEKsAuxZbug5
https://www.schoolspot.nl/
https://www.schoolspot.nl/


prijs. En misschien heeft de Sint ook wel een verrassing voor de kinderen die geen 
prijsje hebben gewonnen…  
 
Ontdek het zelf en kom naar het grote Sinterklaasfeest in Elzenburg. En neem je 
vriendjes en vriendinnetjes maar mee, want als Sinterklaas komt dan is iedereen wel-
kom. Tot dan! 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

Deze week zijn de kinderen van de bso bezig met het thema 
‘voeding’ 
Naast dat met de kinderen gesproken wordt over eten en drin-
ken, wat is gezond en wat iets minder, mogen de kinderen na-
tuurlijk zelf ook aan de slag. 
Deze hele week maken de kinderen samen met de medewer-
kers een lekkere maaltijd. 

 

Aansluitend bij het seizoen, maken de kinderen elke dag een andere gezonde stamp-
pot.  
De kinderen die zin hebben helpen een stukje mee, zoals bijvoorbeeld het schillen van 
de aardappelen. 
Sommige kinderen willen de hele maaltijd mee verzorgen. 
En aan het einde van de dag mogen alle kinderen een lekker bordje van de eigenge-
maakte stamppot opeten! 
 

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


