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AGENDA:
Donderdag 24 nov.
Vrijdag 25 nov.
Maandag 28 nov.
Dinsdag 29 nov.

Woensdag 30 nov.
Donderdag 01 dec.

Vrijdag 02 dec.

maandoverzicht 4 komt uit
RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 8 gaat mee naar huis
Roostervrij gr. 1 t/m 4
Afsluiting ‘Week vd MEDIAWIJSHEID’
15.45: rapportgesprekken gr. 8 (volgens planning)
18.45: vervolg rapportgesprekken gr. 8 (volgens planning)
20.00-22.00: Ouderraadvergadering
20.00-22.30: GMR-vergadering
12.45-13.45: MadScience cursus
RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 3 t/m 7A gaat mee naar huis
15.45: rapportgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning)
16.00-17.30: OB-overleg
18.45: vervolg rapportgesprekken gr. 8 & 8A (volgens planning)
15.45: rapportgesprekken gr. 8A (volgens planning)

PLANNING OUDERGESPREKKEN N.A.V. RAPPORT 1
Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over het feit dat u, in navolging van afgelopen schooljaar, ZELF het gespreksmoment, n.a.v. het 1 e rapport van uw zoon/dochter,
kunt in gaan plannen. Gisteravond hebben alle ouders/verzorgers met een kind in de
groepen 3 t/m 7A, via MSI, de uitnodiging om een rapportgespreksmoment te plannen
ontvangen.
Wanneer 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 schoolvorderingen van uw kind(-eren) tot op heden.
De dagen waarop de rapportgesprekken gehouden worden zijn; di. 06 dec. en do. 08
dec. en, in een aantal gevallen, ma. 12 en/of di. 13 dec.
De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 8 hebben hun oudergesprek reeds
gepland. Deze gesprekken zijn komende week.
N.B.: de ouders/verzorgers met een kind in groep 7 (bij meester Luuk) krijgen t.z.t. een
uitnodiging voor een rapportgesprek. Dit als gevolg van zijn afwezigheid. Deze ouders
krijgen vandaag/morgen een aparte brief mee met wat meer info over de afwezigheid
van meester Luuk.

…. HERHALING …. HERHALING…. HERHALING
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 persoonlijke ontwikkeling. Voor meer info over deze lessen AMV en Songwriting en
hoe u uw kind hiervoor kunt aanmelden, KLIK HIER!
.. HERHALING .. TARIEFAANPASSING TSO ’t KASTEELTJE’ .. HERHALING..
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.

RAPPORTGESPREKKEN & GEVONDEN VOORWERPEN
Komende week zijn de eerste rapportgesprekken (gr 8 & 8A). In de verwerkingsruimte
van de bovenbouw of bij de info balie bij de ingang, zullen we weer een ‘uitstalling’
maken van alle gevonden voorwerpen van de afgelopen periode (o.a. werkweek Woldhuis). Neemt u hier a.u.b. even een kijkje of er toevallig iets van uw kind(-eren) tussen
ligt. In de Kerstvakantie brengen we alles naar een goed doel.
Alvast onze dank hier voor.

VAKANTIEROOSTER 2017 - 2018 (CONCEPT)
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.
Zoals u ziet is dit nog een vrij ‘kaal’ schema. De ‘roostervrije dagen’ voor de onderbouw,
studie(mid-)dagen e.d. zijn hier nog niet op terug te vinden. Zodra we daar mee 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.

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER
Mogelijk heeft u het al gemerkt of gehoord maar behalve een eigen school website
(‘http://www.deschalmvught.nl/’) en een ouderportaal (MSI) hebben we ook
een Facebookpagina van onze school en een Twitteraccount. Wanneer u dus niks van
ons wilt missen, volg ons dan op FB en/of Twitter ( normaliter dezelfde info alleen via een ander kanaal)
De Directie

______________________________________________________________

HULPOUDERS
GEZOCHT

VOOR DE AANKLEDING VAN DE
SCHOOL IN ‘KERSTSFEER’

Ook al is de sint nog niet het land uit, we zijn nu al op zoek naar ouders die een handje
kunnen helpen met de school in kerst sfeer te brengen. Daarnaast hebben we ook wat
hulp nodig om het een en ander voor de kerstborrel klaar te zetten.
Graag aanmelden via het antwoordstrookje bij het MSI bericht wat u heeft ontvangen!
Geplande activiteiten:
do. 8 dec.
woe. 21 dec.
vr. 23 dec.

: 11.30 u. school versieren
: 14.00 u. opbouwen voor de ouder borrel
: 08.45 u. opruimen kerstspullen

Vele handen maken licht werk!
groeten Carletty en Josine namens de ouderraad

CARNAVAL 2017
Hoewel dit feest misschien nog héééél ver weg lijkt, is ook de Carnavalswerkgroep al
druk met de voorbereidingen voor dit feest. In DEZE BRIEF vind je vast de eerste
informatie die van belang is.
Behalve dat de werkgroep bezig is met de organisatie van dit knotsgekke feest in februari 2017, kijken ze ook naar de jaren die volgen. Enkele leden gaan deze werkgroep
namelijk verlaten en dus zijn ze op zoek naar nieuwe feestneuzen die zich nu reeds aan
kunnen melden om deze werkgroep te komen versterken.

______________________________________________________________

BEZOEK ARTSEN IN GROEP 3A
Twee ouders (een kno arts en een huisarts) zijn onlangs in groep 3A op visite geweest.
Ze vertelden de kinderen i.v.m. het thema over het menselijk lichaam. Uiteraard hebben
de kinderen zelf ook even met de echte instrumenten van de dokter mogen werken. Het
was erg leerzaam voor de kinderen. Dank je wel voor deze info.
Hier een paar foto’s gemaakt tijdens dit bezoek.

______________________________________________________________

WEEK
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MAANDAG
28 nov.

DINSDAG

WOENSDAG

29 nov.

30 nov.

15.45: rapportgesprekken gr.8 (volgens planning)
18.45: vervolg rapportgesprekken gr.8 (volgens

12.45-13.45:
MadScience

planning)

20.00-22.00:
Ouderraadvergadering
20.00-22.00: GMRvergadering

49

50

51
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05 dec.

06 dec.

07 dec.

Sint Nicolaas
brengt een bezoek aan onze
school
In de groepen 5 t/m 8
vieren we het Sinterklaasfeest met surprises.

Roostervrij gr. 1 t/m 2

12.45-13.45:
MadScience

12 dec.

13 dec.

14 dec.

Versieren van de school
i.v.m. Kerst
15.45: rapportgesprekken (volgens planning)
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning)
19.45-22.00: MR-verga19
dec.
dering

15.45-16.30: overleg
werkgr. TAAL
15.45-16.30: presentatie
aan werkgr. REKENEN

12.45-13.45:
MadScience

20 dec.

21 dec.

15.45: rapportgesprekken (volgens planning)
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning)

15.45:
Maandaggesprekken
(ALLÉÉN gr. 1/2)

26 dec.

17.00 u.-18.45 u.:
KERSTVIERING IN DE
GROEPEN

27 dec.

28 dec.

Kerstvakantie t/m vr. 04
jan.

Kerstvakantie

04
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DONDERDAG

VRIJDAG

01 dec.

02 dec.

RAPPORT 1 t.b.v. de
groepen 3 t/m 7A
gaat mee naar huis
15.45: rapportgesprekken gr.8/8A (vol-

15.45: rapportgesprekken gr.8A (vol-

ZATERDAG

ZONDAG

03 dec.

04 dec.

09 dec.

10 dec.

11 dec.

Roostervrij gr. 1 t/m
4

DAG VAN DE MENSENRECHTEN
REGIO finale FLL te
Tilburg

gens planning)

gens planning)

18.45: vervolg rapportgesprekken
gr.8/8A (volgens planning)

16.00-17.30:
OB08
dec.
overleg
15.45: rapportgesprekken (volgens planning)

18.45: vervolg rapportgesprekken (vol-

12.00: i.v.m. studiemiddag
TEAM

gens planning)

ROOSTERVRIJE
MIDDAG voor ALLE
overige GROEPEN

15 dec.

16 dec.

16.00-17.30: OB- &
BB-overleg

17 dec.

18 dec.

24 dec.

25 dec.

01 jan.

19.00: feestelijke opening IJsbaan Vught

22 dec.

23 dec.

maandoverzicht 5
komt uit

08.30-11.30: schaatsen door gr. 5 t/m 8
(o.v.b. en altijd volgens
schema)

’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE
groepen (begin Kerstvak.)
29 dec.

30 dec.

31 dec.

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND DECEMBER:
datum

gr.

24-11 Noor
26-11 Stephanie
27-11 Abel
28-11 Sophie
28-11 Hein
29-11 Toon
29-11 Olivier
2-12 Max
2-12 Daan
3-12 Tom
3-12 Julian
3-12 Marit
5-12 Maud
9-12 Tyfaine
9-12 Olivier
11-12 Lotte
12-12 Yasmine
13-12 Jax
13-12 Mathijs

1/2C
1/2D
4A
1/2A
5A
1/2C
7A
3A
4A
4A
7
8
6A
1/2D
7A
7
1/2E
1/2E
3A

datum
14-12
15-12
17-12
21-12
21-12
21-12
22-12
24-12
24-12
26-12
27-12
27-12
27-12
27-12
28-12
29-12
29-12
31-12
31-12

gr.
Josephine
Tom
Victor
Julie
Sanne
Faris
Felix
Julia
Eline
Colette
Fee
Féline
Donna
Annemijn
Joris
Valentijn
Tim
Fransje
Kaimen

1/2C
5
4A
4
4A
8A
3A
1/2D
5A
8A
1/2C
4
6
7A
8A
3
7
1/2A
1/2E

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND DECEMBER:
datum

gr.

wordt vervangen door:

13-12
20-12

juf Marlies
juf Anne Marie
juf Marloes
juf Marloes
juf Hilde
dhr. de Ronde ^
juf Anne Marie
juf Hilde
dhr. de Ronde ^
juf Monique
juf Anne Marie
dhr. de Ronde ^
dhr. de Ronde ^

1-2E
4
8
8
4
dir.
4
4
dir.
1-2B
4
dir.
dir.

juf Antoinette
juf Hilde
juf Berni
juf Berni
juf Anne Marie
n.v.t.
juf Hilde
juf Anne Marie
n.v.t.
vervangerspool regelt dit
juf Hilde
n.v.t.
n.v.t.

t/m
08-12

meester Luuk

7

juf Jamie

24-11

29-11
01-12
06-12
08-12

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

______________________________________________________________

INGEKOMEN BERICHTEN
V.O.S. SPEELT SHREK DE MUSICAL
Dit jaar speelt de V.O.S.:

Shrek de Musical
De V.O.S. (Vereniging Oisterwijkse Spelers) is een enthousiast
amateur theatergezelschap wat jaarlijks in Het Openlucht theater
in Oisterwijk, gedurende een aantal zomeravonden eind juni – begin juli, in het weekend,
een fraaie voorstelling voor een breed publiek ten tonele brengt. Dit jaar gebeurt dat al
weer voor het 52ste jaar. Graag brengen we u nog even in herinnering de voorstelling
van afgelopen jaar, “The West Side Story”, en niet te vergeten de weergaloze
voorstelling in het jubileumjaar 2015 toen de V.O.S. haar 50 jarig bestaan vierde.
Dit jaar gaan ze weer het beste in zichzelf naar boven halen in de musical uitvoering
‘SHREK’! Het wordt opnieuw een voorstelling waar u na afloop met veel plezier aan
terug zult denken.
Voor meer info kunt het best even kijken op ‘www.vos-oisterwijk.nl’ of volg De V.O.S. op
Facebook

V.O.S. SPEELDATA 2017:

datum:
Vrijdag 23 juni
Zaterdag 24 juni
Zondag 25 juni
Vrijdag 30 juni
Zaterdag 01 juli
Zondag 02 juli
Vrijdag 07 juli
Zaterdag 08 juli
Voor het verhaal van ‘SHREK’ KLIK HIER!

aanvang:
20:30 u.
20:30 u.
14:30 u.
20:30 u.
20:30 u.
14:30 u.
20:30 u.
14:30 u.

