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03/12/2015 

 
 

AGENDA: 
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 

Maandag 30 nov. A.O.B.-test (9 lln gr. 8 & 8A)  
15.45: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Dinsdag 01 dec. 15.45: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

20.00-22.00: GMR-vergadering 

Woensdag 02 dec. 12.45: Wetenschap & Techniekcursus  

20.00-22.00: Ouderraadvergadering (o.v.b.) 
Donderdag 03 dec. 15.45: rapportgesprekken (volgens planning)  

16.00 – 17.15: OB & BB – overleg 

Vrijdag 05 dec. Sint Nicolaas brengt een bezoek aan onze school  
In de groepen 5 t/m 8 vieren we het Sinterklaas-
feest met surprises.  

 

 
 

HERINNERING … PRIMAIR ONDERWIJS MONITOR … HERINNERING 
 

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 
 

PARKEREN KISS & RIDE ZONE  
 

Wilt u de ‘Kiss and Ride zone’ voor onze school ALLEEN gebruiken om uw kind ’s 
morgens voor schooltijd af te zetten en direct door te rijden?  
Ouders van wie de zoon/dochter nog naar het plein gebracht moet worden kunnen de 
auto elders in de Theresialaan parkeren. Ouders van wie het kind nog in groep 1/2 zit 
mogen de auto aan de achterzijde parkeren. Wij danken u voor uw begrip en mede-
werking. 
 

RAPPORTGESPREKKEN & GEVONDEN VOORWERPEN 
 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 7A hebben hun eerste rapport mee naar huis gekre-
gen. Wat is er weer goed en hard gewerkt! Het rapport is door de groepsleerkracht in 
de ‘RAPPORTMAP’ gestopt. Het is de bedoeling dat deze map, inclusief het  rapport, 
weer terug komt op school. Elk jaar worden daar de rapporten aan toegevoegd. Zo 
ontstaat een volledig document aan het eind van de basisschooltijd.  
Wilt u het rapportmapje uiterlijk EIND december inleveren bij de groepsleerkracht van 
uw kind? Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Komende week zijn de eerste rapportgesprekken. Mocht u nog géén tijd hebben ge-
had om een gesprekstijd te reserveren dan heeft u hier nog tot en met vrijdag 27 nov. 
de kans voor. Daarna gaan ‘de lijnen dicht’ en wordt u door de groepsleerkracht op 
een door haar/hem aangegeven tijd op school verwacht voor het oudergesprek.  
Wilt u zich a.u.b. aan de geplande tijd houden zodat deze avonden voor een ieder 
volgens rooster verlopen? Alvast onze dank hier voor. 
 

BEKIJKEN GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Aanstaande maandagmiddag en avond en dinsdag a.s. kunt u weer kijken of u nog 
iets mist van uw zoon/dochter. In de verwerkingsruimte van de BB leggen we alle ge-
vonden voorwerpen van de afgelopen periode voor u neer. Het is weer een hele ver-
zameling! 
 

Na de oudergesprekken worden de spullen weggebracht. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

HULPOUDERS 
GEZOCHT 

 

VOOR DE AANKLEDING VAN DE 
SCHOOL IN ‘KERSTSFEER’ 

 

 

Direct na Sinterklaas zal de school weer in kerstsfeer komen. Het is inmiddels traditie 
om dit op de 1e schooldag na 5 december te doen. Dit jaar gaan we op maandag-

http://vragen.retego.nl/s3/Vragenset-ouders-POM-2015-Leijestroom-versie-11102015


AVOND 7 december vanaf 19.00 uur de school versieren. Graag komen we in con-

tact met aantal ouders die die avond een handje kunnen helpen. Met elkaar is het erg 
gezellig en zo klaar:) 
  

Op vrijdagOCHTEND 18 december gaan we alles weer opruimen 
  

Wilt u en kunt u ons hierbij helpen? Reageert u dan op de oproep welke u via MSI 
heeft ontvangen of nog ontvangt van de klassenouder of meldt u aan door een mail te 
sturen naar: oudervereniging@deschalmvught.nl  
We hopen jullie te zien. 
  

Tevens maken we u er vast op attent dat er weer een gezellig kerstborrel wordt geor-
ganiseerd door De Oudervereniging van onze school welke traditiegetrouw gehouden 
wordt tijdens de kerstviering van de kinderen op woensdag 16 december. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Sophie Walji  groep 1/2A 

 Toon de Quay   groep 1/2C 

 Floris Hemstede  groep 1/2A 
 

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

SINTERKLAAS BRENGT BEZOEK AAN DE SCHALM 
 

Van Sinterklaas en zijn Pieten hebben we het goede nieuws ontvangen dat hij ook dit 
jaar weer een bezoek wil brengen aan de kinderen van onze school. Komende vrijdag, 
4 december, wordt Sinterklaas rond 08.45 u. verwacht aan de voorzijde van onze 
school.  
Alle kinderen, van groep 1-2A t/m 8A zullen hem dan toezingen op het plein. Ook ou-
ders zijn hierbij uiteraard van harte welkom. 
Nadat de Sint feestelijk zal zijn onthaald, gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 
naar de eigen klas. Zij vieren het Sinterklaasfeest met surpirses.  
De kinderen van de groepen 1-2 en 3-4 gaan die ochtend naar de speelzaal van onze 
school. Hier zal Sinterklaas met zijn Pieten een heel groot feest mee gaan maken, 
samen met de kinderen. Het belooft weer enorm gezellig te worden! 
 

GESLAAGD SCHOOLZWEMTOERNOOI  
 

Afgelopen weekend is voor de 35ste keer het schoolzwemtoernooi gehouden en ba-
sisschool De Schalm was niet alleen goed vertegenwoordigd maar heeft het ook super 
gedaan. De individuele, team en all round prestaties spreken voor zich.  
 

Voor de onderbouw (groep 3 tot en met 5) deden mee: Julia Kimmel, Rose van den Bergh, 
Zelie van den Bergh, Taeke van Deursen, Valentijn Kolster, Robin Kuijper en Jamie 
Kuijper.  
 

Voor de bovenbouw (groep 6 tot en met 8) deden mee: Blues Groenewoud, Maxime Kol-
ster, Mirthe Boers, Josephine Hertzberger, Paloma van Geffen, Berend de Ruijter, 
Mathieu Frijns, Jamie Termeer, Robert Kuiper, Guus Daanen, Hugo Bemer, Stijn Mul-

https://mail.nobraweb.nl/owa/redir.aspx?C=zsd7kd-VXUiR2I_5zCRhiSZ67rgX3tEIDR_iQPp1qFuzRf0SPLbmc5fox34ZhTUkTxJ4mXI1YxY.&URL=mailto%3aoudervereniging%40deschalmvught.nl


der, Olivier Kolster, Jesse Boers, Olivier de Bruyne, Marijn Kemperink, Valentijn Ren-
sen, Bastiaan Hertzberger en Oden Derks. 
 

De onderbouw heeft maar liefst 5 medailles in de wacht gesleept.  
Zelie van den Bergh kwam uit voor groep 3 en wist voor schoolslag een zilveren en 
voor vrije slag een gouden medaille te winnen.  
Rose van de Bergh kwam uit voor groep 5 en wist voor schoolslag een zilveren, voor 
vrije slag een gouden en voor rugslag een bronzen medaille te winnen. 
 

   
 

De bovenbouw stelde evenmin teleur.  
 

Voor schoolslag wonnen: 
Blues Groenewoud (groep 8) een bronzen medaille Jamie Termeer (groep 6) een bronzen 
medaille 
 

Voor rugslag wonnen: 
Jamie Termeer (groep 6) een bronzen medaille Mirthe Boers (groep 6) een zilveren me-
daille Maxime Kolster (groep 7) een zilveren medaille Josephine Hertzberger (groep 8) een 
bronzen medaille 
 

Voor de vlottenrace won De Schalm een bronzen medaille en voor de estafette won 
De Schalm eveneens een bronzen medaille. 
 

De Schalm eindigde over all op de 4e plaats van de 7 deelnemende scholen.  
 

Fantastische prestaties. Maar buiten deze prestaties was de sfeer onderling ook fan-
tastisch. Iedereen werd even hard aangemoedigd of moedigde aan. Volgens ons was 
het een feestje voor iedereen mede door de aanwezigheid van Meester Mart op zon-
dag! 
 

Tot zover het schoolzwemtoernooi 2015. 
 

De trotse, enthousiaste begeleidende ouders! 
 

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT!!!!  
 

We willen onze bouwhoek graag weer eens extra gaan aanvullen. Voordat we spullen 
gaan kopen vragen we eerst u als ouder om thuis eens te kijken of u deze spullen 
misschien over heeft en aan school wilt doneren. Groep 1 2 D zou er erg blij mee zijn! 

- kleine plastic bloemen / planten / bomen (niet te groot, het is voor in de bouwhoek) 
- playmobiel poppetjes 
- andere kleine poppetjes (piraatjes - ridders - indiaantjes - gezinnen - enz.) 
- kleine meubeltjes (van een oud poppenhuis, het huis zelf hebben we nog, de meubeltjes hebben veel 

geleden) 
- kleine bootjes 
- kleine treintjes 
- hekjes 
- boerderijdieren 



- insecten 
- wilde dieren 
- en misschien heeft u zelf ook nog wel iets liggen waarvan u denkt dat wij het 

goed kunnen gebruiken.  
Dank alvast voor uw medewerking en wie weet tot ziens in groep 1-2 D. 

______________________________________________________________ 
  



 

 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

49 
30 nov. 
 
A.O.B.-test (9 lln gr. 8 & 
8A)  
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning)  
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 
 

01 dec.  
 
15.45: rapportgesprek-
ken (volgens planning)  
18.45: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 

20.00-22.00: GMR-
vergadering 
 

02 dec. 
 
12.45: Wetenschap & 
Techniekcursus  

20.00-22.00: Ouderraad-
vergadering (o.v.b.) 

50 
07 dec.  
 
Versieren van de school 
i.v.m. Kerst 

08 dec. 
 

09 dec. 
 
12.45: Wetenschap & 
Techniekcursus 

51 
14 dec. 
 
15.45: Maandagge-
sprekken (gr. 1/2 t/m gr. 
8a) 
 

15 dec. 
 
16.00 – 17.15: OB & BB 
– overleg 
 

16 dec. 
 
17.00 u.-18.45 u.: 
KERSTVIE-
RING IN DE 
GROEPEN 
 

52 
21 dec. 
 
Kerstvakantie t/m vr. 01 
jan. 

22 dec. 
 

Kerstvakantie 

23 dec. 
 
Kerstvakantie 

53 
28 dec. 
 
Kerstvakantie 
 

29 dec. 
 
Kerstvakantie 
 

30 dec. 
 
Kerstvakantie 

   



 

 
04 

27/11/2015 - 
17/12/2015  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

03 dec. 
 
15.45: rapportge-
sprekken (volgens plan-

ning)  
16.00 – 17.15: OB & 
BB – overleg 
 

04 dec. 
 

Sint Nicolaas brengt 
een bezoek 
aan onze 
school 
In de groe-

pen 5 t/m 8 vieren we 
het Sinterklaasfeest 

met surprises. 

05 dec. 
 
Verjaardag Sint Nico-
laas 

06 dec. 

10 dec. 
 
DAG VAN DE MEN-
SENRECHTEN 

11 dec. 
 
Roostervrij gr. 1/2 
 

12 dec. 
 
REGIO finale FLL te 
Tilburg 
 

13 dec. 
 

17 dec. 
 
maandoverzicht 5 
komt uit 

18 dec. 
 
08.30-11.30: schaat-
sen door gr. 5 t/m 8 

(o.v.b. en altijd volgens 
schema) 

19 dec. 
 

20 dec.  
 

’s middags ROOS-
TERVRIJ voor ALLE 
groepen (begin Kerstvak.) 

24 dec. 
 
Kerstvakantie 

25 dec. 
 

 

26 dec. 
 

  

27 dec.  
 
Kerstvakantie 

31 dec. 
 
Kerstvakantie 

     

01 jan. 2016  
 
EINDE Kerstvakantie 
 

02 jan. 
 
 

03 jan. 
 
 

  



VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND DECEMBER: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
27-11 Abel van Duren 3A  14-12 Josephine t' Sas 1/2C 
27-11 Naomi Czifra 8  15-12 Rosalie Wouters 8A 
28-11 Hein Fritschy 4  15-12 Tom Derissen 4A 
29-11 Olivier de Groot 6A  17-12 Victor Potters 3A 
01-12 Veerle Timmermans 8  21-12 Julie van Spaendonck 3 
02-12 Daan de Bruijn 3A  21-12 Sanne Koolen 3A 
02-12 Max de Fijter 1/2E  24-12 Eline Clercx 4A 
03-12 Julian van der Steen 6A  24-12 Julia Ponjé 1/2D 
03-12 Marit Martens 7  26-12 Colette Brakels 7A 
03-12 Tom Clercx 3A  27-12 Féline Mutsaers 3 
05-12 Maud Krouwer 5A  28-12 Joris Houben 7A 
09-12 Olivier de Bruyne 6  29-12 Tim Stehmann 6 
11-12 Lotte Ruis 6A  31-12 Cathelijn Klarenbeek 8 
12-12 Blues Groenewoud 8A  31-12 Fransje de Vries 1/2A 
12-12 Yasmine Limam 1/2E  31-12 Kaimen Derks 1/2E 
13-12 Mathijs Huijbers 1/2C     
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND DECEMBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
01-12 dhr. Luuk van Kessel 7  vervangerspool regelt dit 
 juf Britt van den Heuvel 8  vervangerspool regelt dit 
03-12 juf Marlies Michels 1-2E  juf Lieke van de Ven (o.v.b.) 
08-12 juf Britt van den Heuvel 8  vervangerspool regelt dit 
17-12 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
 juf Jacoline de Vries 4  juf Yvonne Sturing 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN 
 

Ook op de bso zitten we in het thema van Sinterklaas. 
De kinderen kunnen weer gebruik maken van de leuke verkleedkle-
ren om zelf net Piet en Sint te worden. Zo hebben we al verschil-
lende pietjes voorbij zien komen. 

 

Ook hebben de kinderen heerlijke pepernoten gebakken, sommige kinderen hebben 
mooie pepernoten gemaakt, andere kinderen hebben een Sinterklaas gemaakt van 
pepernootbeslag. 
Ook werden de kinderen op verschillende dagen al verrast door een stiekem bezoek 
van een strooiende Piet en vlogen de pepernoten en schuimpjes door de hele bso 
heen. 
De kinderen hebben goed gezocht maar helaas waren de pieten al verdwenen. 
 

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

  



FUN-2-MOVE 
 

 
 

 

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


FRANSE LES OP DE SCHALM 
 

 
 


