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AGENDA: 
Donderdag 30 nov. maandoverzicht 4 komt uit 

RAPPORT 1 t.b.v. de groepen 3 t/m 7A gaat mee naar huis 
16.00-17.30: OB-overleg 

Vrijdag 01 dec. Roostervrij gr. 1 t/m 2 

Maandag 04 dec.  

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

Woensdag 06 dec. Roostervrij gr. 1 t/m 2 

Donderdag 07 dec. 15.30: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.30: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 08 dec.  

 

 
 

REMINDER … ONDERWIJSSTAKING DINSDAG 12 DECEMBER  
 

In een extra mailbericht via MSI hebben we afgelopen dinsdag aangekondigd dat het 
onderwijzend personeel van onze school te kennen heeft gegeven mee te doen met de 
aangekondigde landelijke stakingsdag van het onderwijs op dinsdag 12 dec. a.s. 

Voor de kinderen is er die dag géén school omdat de deuren gesloten zullen blijven. 
Voor meer info over deze stakingsdag verwijs ik u graag naar de vernoemde brief (of 

KLIK HIER). 
 

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. 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. 

______________________________________________________________ 
 

 
 

HULPOUDERS 
GEZOCHT 

 

VOOR DE AANKLEDING VAN DE 
SCHOOL IN ‘KERSTSFEER’ 

 

 

Beste Ouder/Verzorger, 
Sint is het land nog niet uit en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor kerst. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-47-aankondiging-staking-20171212.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_48_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


Ook dit jaar willen we de school weer omtoveren in een sfeervolle kerststijl. 
Daarnaast staat de gezellige ouderborrel tijdens de kerstviering weer op de planning. 
Om dit allemaal vlekkeloos te laten verlopen hebben we echter wat hulp nodig. 

Via het ANTWOORDSTROOKJE bij het MSI bericht van gister (KLIK HIER) kunt u 

aangeven of u bij 1 of meerdere activiteiten kunt helpen. 
- school versieren 11 december (1900-20.30) 
- opbouwen kerstborrel 20 december (13.30-1500) 
- opruimen van de kerstversieringen (8.45-9.30) 
Alvast vriendelijke dank voor alle hulp en tot bij de kerstborrel op het plein! 
Groeten, 
Namens de oudervereniging, 
Carletty en Josine 

______________________________________________________________ 
 

 
 

DE TECHNISCHE SPETTERS NAAR REGIOFINALE FLL IN TILBURG 
 

Afgelopen zaterdag hebben ‘De Technische Spetters’ van onze 
school een prima prestatie geleverd bij de regiofinale van de First 
Lego Leaugue in Tilburg. In een sterk deelnemersveld met maar 
liefst 33 teams wisten onze meisjes en jongens zich prima staande 

te houden. KLIK HIER voor de complete uitslagen lijst!  
 

Om je al een klein beetje ‘warm’ te maken voor welke uitdaging we 
komend scholjaar komen te staan volgt hier een cryptische om-

schrijving van de missie die ons dan te wachten staat: “Verzamel 
je bemanning en maak je klaar voor een buitenaards avon-
tuur in de ruimte.” 
 

Voor wie niet is geweest “gelukkig hebben we de foto’s nog!” 

KLIK HIER! 
 

N.B.: Zaterdag 16 dec. is de regio finale in Eindhoven.  

Ook al doen onze ‘Technische Spetters’ hier niet mee, ga er gerust 
eens een kijkje nemen. Het is op de Fontys Hogeschool in Eind-
hoven. 

 

 

  
 

  

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/5a1c1744-143c-427b-b4fc-01826d47348e
http://first-brabant.nl/fll-regiofinales-eindhoven-tilburg
https://www.flickr.com/photos/first-brabant/albums


DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 
 

In het kader van de ‘Dag van de rechten van het kind’ hebben de groepen 8 onlangs 
kennis gemaakt met Rahel uit Eritrea. Rahel bracht een bezoek aan onze school en 
vertelde openhartig over haar nog prille verleden. Omdat deze dag samenvalt met de 
voorleesdagen/-week bestaat er al enige tijd een goede samenwerking tussen Amnesty 
International en de bibliotheek van Vught. Dit jaar was het dan ook de 8e keer dat deze 
activiteit werd georganiseerd. 
 

Het doel dit jaar was om aandacht te vragen voor de mensenrechten in het algemeen 
en de Rechten van het Kind in het bijzonder. Dit jaar voegde men iets bijzonders aan 
deze dag toe: de voorlezers werden vergezeld van jonge “nieuwkomers”. De meeste 
van deze jongeren zijn als minderjarige alleenstaande vluchtelingen naar Nederland ge-
komen en hebben al heel wat meegemaakt. 
 

Kinderen uit groep 8 vertellen: 
 

RAHEL 
 

Er was vandaag een meisje in de klas die Rahel heette. Ze is een vluchteling uit Eritrea. 
En ze kwam met Marijke van der Staak uit de organisatie de rechten van het kind. Ze 
kwam en vertelde wat ze allemaal heeft meegemaakt. In haar land was het oorlog, en 
toen de oorlog voorbij was had ze geen vrijheid meer dus was ze gevlucht. Maar haar 
familie bleef achter omdat er niet genoeg geld was Het duurde 3 maanden voordat ze 
in Nederland was. Eerst ging ze met een groep lopend naar Ethiopië, toen ging ze door 
Sudan naar Libië en toen door de Sahara met weinig eten en drinken en ze moest op 
de grond slapen. Daarna ging ze met de boot naar Italië, toen ging ze naar Duitsland en 
van daaruit naar Nederland. Ze had Nederland gekozen omdat het haar leuk leek hier 
Daar kwam ze terecht in de A.Z.C. ,ze heeft toen nog op allemaal andere plekken ge-
woond maar uiteindelijk is ze in Den Bosch gaan wonen met 4 andere meiden. In Ne-
derland woont ze nu al 2 jaar en ze kan nu al best goed Nederlands. Ze heeft nu al meer 
dan 6 maanden geen contact met haar familie gehad dat komt omdat ze daar geen 
netwerk hebben en ze moeten naar een speciaal café in de stad en daar hebben ze 
geen geld voor. Ze zit nu op een school speciaal voor kinderen zoals zij, die nog dingen 
over Nederland moeten leren. Ze is 18, ze wil kapper worden en ze wil nu hard gaan 
werken om haar familie naar Nederland te halen. 
 

KERST IN DE H. HART KERK 
 

Ieder jaar wordt er op Kerstavond om 17.00 uur een Kerstviering georganiseerd speciaal 
voor de kinderen van de basisschool. Hierin wordt het Kerstverhaal niet alleen verteld 
maar ook gespeeld door de kinderen zelf.  
 

Voor dit jaar is de kerstwerkgroep van de H. Hart kerk nog op zoek naar jongens en 
meisjes die hieraan mee willen doen. 
 

Ze zoeken naar jongens en meisjes uit de groepen 4, 5 en 6 die hieraan mee zouden 

willen doen. In DEZE BRIEF wordt hier meer info over gegeven en tevens valt hierin 

te lezen hoe je jezelf hiervoor op kunt geven.  
We hopen dat er heel veel kinderen zich op zullen geven om hieraan mee te doen. 

______________________________________________________________ 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-48-kerstviering-h-hart-kerk.pdf


VERJAARDAGEN KOMEND WEEK EN IN DE MAAND DECEMBER: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
02-12 Max  4A  17-12 Victor  5 
02-12 Daan  5A  21-12 Elisa  1/2C 
03-12 Tom  5A  21-12 Julie  5 
03-12 Julian  8  21-12 Sanne  5A 
05-12 Maud  7A  22-12 Felix  4A 
09-12 Tyfaine  1/2D  24-12 Julia  3A 
09-12 Olivier  8A  24-12 Eline  6 
11-12 Lotte  8  27-12 Fee  1/2C 
12-12 Xanthe  1/2D  27-12 Féline  5 
12-12 Yasmine  3A  27-12 Donna  7A 
12-12 Jasmijn  7  27-12 Annemijn  8A 
13-12 Jax 3A  29-12 Valentijn  4 
13-12 Mathijs  4A  29-12 Tim  8 
14-12 Danthe  1/2E  31-12 Fransje  3 
14-12 Josephine  3  31-12 Kaimen  3A 
15-12 Tom  6A     
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND DECEMBER: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
30-11 juf Frida  (morgen) 8  juf Janneke  
 juf Monique (middag) 1-2B  juf Janneke  
01-12 juf Hilde  4  juf Anita (morgen) en  
    meester Sancho (morgen en middag) 
 dhr. de Ronde dir.  n.v.t. 
20-12 juf Anne Marie  4  vervangerspool regelt dit 

______________________________________________________________ 
 

 
  



  



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

48 
27 nov. 
 

28 nov. 
 

15.30: rapportgesprek-
ken gr.8/8A (volgens plan-

ning) 
18.30: vervolg rapportge-
sprekken gr.8/8A (volgens 

planning) 

 

29 nov. 
 

 

49 
04 dec. 
 

05 dec. 
 

Sint Nicolaas 
brengt een be-
zoek aan onze 
school 

In de groepen 5 t/m 8 
vieren we het Sinter-

klaasfeest met surprises. 

06 dec. 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 2 
 

 

50 
11 dec. 
 

Versieren van de school 
i.v.m. Kerst  
15.30: Maandaggesprek-
ken (ALLÉÉN gr. 1/2) 
15.30: rapportgesprek-
ken (volgens planning)  
18.30: vervolg rapport-
gesprekken (volgens plan-

ning) 

12 dec. 
o.v.b. 

NATIONALE ONDER-
WIJSSTAKING 
ALLE groepen VRIJ 
 

13 dec. 
 

 

51 
18 dec. 
 

15.30: rapportgesprek-
ken (volgens planning)  
18.30: vervolg rapportge-
sprekken (volgens planning) 

19 dec. 
 

 

20 dec. 
 

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

52 
25 dec. 
 

 

26 dec. 
 

  

27 dec. 
 

Kerstvakantie t/m vr. 04 
jan. 

   

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017


 

 
04 

01/12/2017 - 
21/12/2017 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

30 nov. 
maandoverzicht 4 
komt uit 
RAPPORT 1 t.b.v. de 
groepen 3 t/m 7A 
gaat mee naar huis 
16.00-17.30: OB-
overleg 
mi. en av. vervolg 
rapportgesprekken 
gr.8/8A (volgens plan-

ning) 

01 dec. 
 

Roostervrij gr. 1 t/m 
2 
 

02 dec. 
 

 
 

 

03 dec. 
 

 

 

07 dec. 
 

15.30: rapportge-
sprekken (volgens plan-

ning)  
18.30: vervolg rap-
portgesprekken (vol-

gens planning) 

 

08 dec. 
 

 

09 dec. 
 

REGIO finale FLL te 
Helmond??? 

10 dec. 
 

DAG VAN DE MEN-
SENRECHTEN  
 

 

14 dec. 
 

15.30: rapportge-
sprekken (volgens plan-

ning)  
18.30: vervolg rap-
portgesprekken (vol-

gens planning) 

15 dec. 
i.v.m. STUDIEDAG 
TEAM 
ROOSTERVRIJE 
DAG voor ALLE 
GROEPEN  

16 dec. 
 

19.00: feestelijke ope-
ning IJsbaan Vught 

 

17 dec. 
 

 

21 dec. 
 

maandoverzicht 5 
komt uit  

22 dec. 
 

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

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

23 dec. 
 

 

24 dec. 
 

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

27 dec. 
 

Kerstvakantie t/m vr. 
04 jan. 

28 dec. 
 

Kerstvakantie 
 

29 dec. 
 

Kerstvakantie 
 

31 dec. 
 

     

  

https://issuu.com/schalm/docs/maandoverzicht_dec_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-48-maandoverzicht-dec-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-48-maandoverzicht-dec-2017.pdf


  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

V.O.S. SPEELT SISKE DE RAT 
 

 

 

 

Dit jaar speelt de V.O.S.: 
 

CISKE de RAT 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 53ste jaar. Graag brengen we u nog even in herinnering de voorstelling 
van afgelopen jaar, “SHREK” en “THE WEST SIDE STORY” het jaar daarvoor en niet 
te vergeten de weergaloze jubileum voorstelling in 2015 toen de V.O.S. haar 50 jarig 
jubileum vierde.  
 

Dit jaar gaan ze de bijzondere musical voorstelling ‘Ciske de Rat’ brengen! Het wordt 
opnieuw een voorstelling waar u na afloop met veel plezier aan terug zult denken. 
  

Uiteraard is ook deze V.O.S. productie geschikt voor kinderen!! 
 

Ciske de Rat - de Musical, gebaseerd op de trilogie van Piet Bakker, behoort tot het 
Nederlandse cultuurgoed. De musical vertelt het beroemde verhaal, maar laat ook zien 
hoe het Ciske vergaat als volwassen man. De belevenissen van Cis de Man, zijn door 
de musical heen geweven en geeft een nieuwe dimensie aan dit oer-Hollandse verhaal. 
In de musical zorgt de kleine Ciske opnieuw voor momenten van ontroering, humor en 
brutale streken en laat de musical zien hoe de volwassen Ciske met zijn verleden pro-
beert te leven. De musical brengt je een avond vol herinneringen aan het jochie met een 
hartje van goud en blijft ontroerend en tijdloos. Naast de hit "Ik voel me zo verdomd 
alleen" heeft Henny Vrienten 26 nieuwe nummers voor de musical geschreven.  
 

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 2018: 
 

 datum: aanvang: 

Vrijdag 15 juni 20:30 u. 

Zaterdag 16 juni 20:30 u. 

Zondag 17 juni 14:30 u. 

Vrijdag 22 juni 20:30 u. 

Zaterdag 23 juni 20:30 u. 

Zondag 24 juni 14:30 u. 

Vrijdag 29 juni 20:30 u. 

Zaterdag 30 juni o.v.b. 19:30 u. 
 

Voor het verhaal van ‘Ciske de Rat’ KLIK HIER! 
 

https://www.facebook.com/vos.oisterwijk/
http://www.vos-oisterwijk.nl/
http://www.vos-oisterwijk.nl


KERSTSCHAATSEN 2017 
 

  
 

Te gekke openingsdans tijdens opening IJsbaan 
 

Op vrijdag 15 december vindt om 18.00 uur de opening van IJsbaan Vught plaats. 
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.  
MOVE Vught en StarsOnStage hebben in samenwerking met Stichting IJsbaan een 
te gekke Flashmob (openingsdans) voorbereid. We hopen dat jullie hierbij aanwezig 
willen zijn. Om jullie alvast enthousiast te maken en te laten oefenen hebben we twee 
oefenmomenten ingepland om onze super gave dans te oefenen. De oefenmomen-
ten zijn als volgt: 

- Vrijdag 8 december van 15.15-15.45 uur bij StarsOnStage, locatie Theater 
de Speeldoos  

- Woensdag 13 december van 16.00-16.30 uur bij MOVE, locatie Gymzaal 
‘Hertog van Brabant’ 

Mocht je nu niet kunnen op de genoemde oefenmomenten en/of je wilt extra oefenen 

(met broertjes/zusjes, vaders/moeders) klik dan hier of kijk HIER  
 

We zien jullie graag tijdens de oefenmomenten maar vooral bij de opening van de 
IJsbaan Vught. Binnenkort ontvangen jullie ook de informatie over alle activiteiten die 
MOVE Vught organiseert op en rondom de IJsbaan. 

 

BSO PARTOU THERESIALAAN 
 

 

 
Ook de kinderen op de bso genieten van de heerlijke 
Sinterklaastijd. 
Vorige week werden de kinderen verrast met strooigoed 
op de bso. De kinderen keken of ze Piet zagen maar ze 
konden hem nergens ontdekken 

 Deze week hebben de kinderen zelf pepernoten 
gebakken. Eerst het deeg goed kneden en daarna 
mooie ronde pepernoten maken. Daarna even in de 
oven en alle kinderen mochten hun zelfgemaakte 
pepernoten meenemen naar huis. Ook hebben de 
jongste kinderen zich verkleed met de 
verkleedkleren van Sint en Piet, waarbij de mooiste 
verhalen ontstonden 

Met vriendelijke groet, 
 

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

http://ssnb.nl/vught/flashmob-ijsbaan-vught/
http://ssnb.nl/vught/flashmob-ijsbaan-vught/


BALLERINA 
 

 
 

STAKING EN VRIJ VAN SCHOOL? 
 

Kom dan naar Theater De Speeldoos in Vught 
 

Félicie droomt al haar hele leven van maar één ding: balletdanseres worden in de 
Opéra van Parijs. Samen met haar beste vriend en bondgenoot Victor gaat ze op 
avontuur. Ze verlaten het weeshuis en gaan hun dromen achterna…tot in Parijs! 
 

Voor meer info over ‘Ballerina’ én over de DANS WORKSHOP KLIK HIER 
 

 
 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-48-ballerina.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-48-ballerina.pdf


TAFELTENNIS 
 

 
 


