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AGENDA: 
Donderdag 03 dec. 15.45: rapportgesprekken (volgens planning)  

Vrijdag 04 dec. Sint Nicolaas brengt een bezoek aan onze school  
In de groepen 5 t/m 8 vieren we het Sinterklaas-
feest met surprises.  

Zaterdag 05 dec. Pakjesavond 

Zondag 06 dec.  

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

Dinsdag 08 dec. 16.00 – 17.15: OB & BB – overleg 

Woensdag 09 dec. 12.45: Wetenschap & Techniekcursus 

Donderdag 10 dec. DAG VAN DE MENSENRECHTEN 

Vrijdag 11 dec. Roostervrij gr. 1/2 

Zaterdag 12 dec. REGIO finale FLL te Tilburg 

Zondag 13 dec.  

 

 
 

KERST INZAMELINGSACTIE 2015!  
 

In 2013 is er op onze school een grote inzamelingsactie georganiseerd waarbij kin-
deren en ouders van onze school ‘spullen’ inzamelden bestemd voor kinderen in 
Vught waarvan de ouders afhankelijk waren van de voedselbank. Het was een over-
weldigend succes met als resultaat een aula vol schoendozen. De ene nog mooier 
versierd én gevuld dan de andere. Daarnaast ontvingen we overweldigende donaties 
van ouders maar ook van ‘buitenstaanders’ van onze school. Kortom, een geweldig 
succes! 
 

Dit jaar, waarin om ons heen zo veel gebeurt en waar kinderen, al of niet met hun ou-
ders, gedwongen worden te vluchten en huis en haard achter moeten laten, kan een 
grote inzamelingsactie op De Schalm niet achterwege blijven. 
 

Mevr. Maud de Bruyne, initiatiefneemster van de vorige en ook deze actie, roept u 

allen op in DEZE BRIEF om mee te helpen.  

Vóór 17 dec. zamelt ze hier op school al die spullen in welke ze in haar brief vernoemt 
om deze, in samenwerking met Jeugd Aktief Vught, rond de kersttijd, af te kunnen 

geven aan kinderen die door nood gedwongen, moeten verblijven in de diverse op-
vangcentra in onze omgeving. 
 

Wij steunen deze actie niet alleen maar willen hem ook heel erg graag onder uw aan-
dacht brengen en u oproepen mee te doen. 
 

Team en medewerkers 
bs. De Schalm 
 

  

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2049%20inzamelingsactie%202015.pdf
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2049%20Jeugd%20Aktief%20inzameling.pdf


VAKANTIEROOSTER 2016 - 2017 (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 onder-
bouw, 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. 
 

ANDERE SCHOOLTIJDEN?? 
 

Beste ouders/verzorgers 
Momenteel zijn we op onze school als team met elkaar in gesprek over een aanpas-
sing van onze schooltijden. We gaan niet over één nacht ijs en gaan u als ou-
der/verzorger ook meenemen in dit traject. Op dit moment kunnen we u melden dat we 
dit schooljaar géén verandering van schooltijden zullen doorvoeren. 
We houden u op de hoogte van het vervolg. 
 

PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
Graag wil ik u onderstaande informatie doorgeven die de leerplichtambtenaar ons de-
ze week heeft toegestuurd.  
------------------------------------------------------------ 
Geachte Directie, 
 

Op donderdag 17 en vrijdag 18 december houden de leerplichtambtenaren van het 
RBL (Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught) weer een prikactie. Op 17 de-
cember is deze bedoeld voor de scholen die op 18 december gesloten zijn. 
De opzet is dezelfde als de vorige keren. Informeert u de ouders/verzorgers a.u.b. ook 
over deze actie? 
 

Aanpak 

lk vraag u die ochtend voor 10.00 uur via de mail de volgende leerlingen te melden: 
1.  kinderen die geen toestemming hebben gekregen voor de afwezigheid: de ou-

der heeft verlof bij u aangevraagd maar niet gekregen. De kinderen zijn vervol-
gens of afwezig of ziek gemeld; 

2.  kinderen die niet zijn afgemeld en dus onbekend afwezig zijn; 
3.  overige afwezigen waarbij u vraagtekens plaatst. 

 

Aandachtspunten: 
-  Als een broertje/zusje van een ziekgemeld of afwezig kind wel op school is, 

hoeft u dit kind niet te melden! 
-  De controle door de leerplichtambtenaar zal namelijk op het verblijfadres van 

het kind plaatsvinden. (Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om het 
juiste verblijfadres van het kind op te geven.) 

Vanaf 10.00 uur zullen de leerplichtambtenaren de gemelde leerlingen thuis gaan be-
zoeken. 
 

Hoe en wat melden? 

De melding graag via e-mail doen: rbl@sint-michielsqestel.nl 
Vermeld hierbij: 

-  naam en geboortedatum van het kind; 
-  verblijfadres van het ziekgemelde kind als dit afwijkt van het woonadres; 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/ouderinfo/Jaaroverzichten/CONCEPT%20jaarrooster%202016-2017.pdf


-  relevante informatie zoals: is het kind afgemeld? Is er verlof aangevraagd? Zo 
ja, door wie en wanneer? 

-  sinds wanneer het kind afwezig is. 
Wilt u in ieder geval reageren, ook als er geen afwezigen zijn?  
 

Doel van de actie? 

Het doel van de actie is u inmiddels duidelijk. lk ga er vanuit dat ik op uw medewerking 
mag rekenen. 
 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft over de geplande prikactie, kunt u telefonisch contact opnemen met 
het RBL, 073-55 31 193 of via de e-mail: rbl@sint-michielsgestel. 
 

Met vriendelijke groet, 
J. van Grinsven, 
coördinator RBL. 

 
 
 

------------------------------------------------------------ 
met vriendelijke groet, 
De Directie 

______________________________________________________________ 
 

 
 

DEELNAME VOLLEYBALTOERNOOI VVC  
 

Op zondag 17 januari organiseert VVC Vught haar jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi 
(35e keer). Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen. Het toernooi 
start om 09.30 u. voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 6. Aansluitend (± 14.00 u.) 
volgt het toernooi voor de groepen 7 en 8.  
 

De spelregels zijn aangepast aan de vaardigheden van de kinderen van de betreffen-
de leeftijd. Ze hoeven dus in het geheel geen volleybalervaring te hebben! Bovendien 
krijgt de school de spelregels van te voren en kunnen leerkrachten tijdens de gymles 
met de kinderen oefenen zodat ze voorbereid zijn op het spel/het toernooi.  
 

De kinderen spelen 4 tegen 4 op een klein, aangepast, veldje (ongeveer een badmin-
tonveld). Vangen en gooien maakt voor de groepen 4, 5 en 6 nog deel uit van de wed-
strijd.  
 

U kunt uw kind individueel of met een team inschrijven. Na individuele inschrijving be-
kijken we op school in welk team we uw kind kunnen plaatsen. Voor elk team worden 
1 of 2 coaches (ouders/verzorgers) gezocht. VVC-Vught zorgt voor scheidsrechters. 
U kunt uw kind, of het team van uw kind nog opgeven tot 4 december. 
Geeft u hierbij wel aan in welke groep uw kind / de kinderen zitten. 
met vriendelijke groet, 
Mart van Loon 
 

HULPOUDERS 
GEZOCHT 

 

VOOR DE AANKLEDING VAN DE 
SCHOOL IN ‘KERSTSFEER’ 

 

HERINNERING …. HERINNERING …. HERINNERING …. HERINNERING …. HERINNERING …. HERINNERING …. HERINNERING …. HERINNERING 
 

Direct na Sinterklaas zal de school weer in kerstsfeer komen. Het is inmiddels traditie 
om dit op de 1

e
 schooldag na 5 december te doen. Dit jaar gaan we op maandag-



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: 
 

 Dylan van den Oetelaar  groep 1/2B 

 Tyfaine Pessy   groep 1/2D 
 

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

ONDERBOUW MAG SPEELGOED MEENEMEN! 
 

Alle kinderen in de groepen 1 t/m 4 mogen maandagochtend speelgoed meebrengen 
dat ze van Sinterklaas hebben gekregen. Er zal tijd vrijgemaakt worden om daar mee 
te spelen. 
Wilt u er wel voor zorgen dat uw kind speelgoed mee neemt wat niet zo snel stuk kan 
gaan en waar geen kleine onderdelen bij zitten. Denkt u er ook over na dat er binnen 
mee gespeeld moet kunnen worden.  
Voor aankomende zaterdag wensen we iedereen een fijne pakjesavond en veel ple-
zier. 
  

Groeten van de leerkrachten groepen 1 t/m 4 
 

SAINT NICOLAS AND THE NATIVITY STORY 
 

e-Twinning project in groep 1-2A 
 

De klas van juf Anneke en juf Monique is deze maand in de ban van e-Twinning. 
De kinderen uit de klas maakten met juf Monique een Engels boek over Sinterklaas 
voor leeftijdgenoten van de Mosta Primary School op Malta.  
 

In het boek leggen de kinderen van De Schalm haarfijn uit wie Sinterklaas is en hoe 

het zit met zijn pieten. Dat doen ze door prachtige illustraties. KLIK HIER  
 

Op de eerste foto hieronder zie je de kinderen aan het werk aan het boek, tijdens de 
zogenoemde ‘Extra hands tijd’ binnen Engels. Miss Monique geeft dit jaar namelijk 
Engels in de onderbouw van De Schalm binnen het Den Bosch Early English Pro-
gramme. Ze zette het project op na bezoek aan een e-Twinning dag in Amsterdam 

https://mail.nobraweb.nl/owa/redir.aspx?C=zsd7kd-VXUiR2I_5zCRhiSZ67rgX3tEIDR_iQPp1qFuzRf0SPLbmc5fox34ZhTUkTxJ4mXI1YxY.&URL=mailto%3aoudervereniging%40deschalmvught.nl
https://youtu.be/8_njjk7F7S4


met alle andere Engelse juffen en meesters van het project en ging een partnerschap 
aan met Marilyn Bussutil uit Malta. 
 

Inmiddels is er al een pakketje onderweg uit Malta, waarin een boek zit dat de kin-
deren uit Malta hebben geïllustreerd over het kerstverhaal. De kinderen zullen het pak-
je na Sinterklaas uitpakken. Wilt u de boeken zelf ook eens bekijken? In de klas van 
Juf Anneke en Miss/juf Monique staan ze tentoongesteld. 
 

   
 

KERSTVIERING 2015 OP DE SCHALM
 

Sinterklaas is nog net in het land, maar toch is de kerstwerkgroep in samenwerking 
met de Oudervereniging druk bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. Op 
maandagavond 7 december zullen de verwerkingsruimtes van de school versierd 

worden in de kerstsferen door ouders. Op woensdagavond 16 december komen alle 
kinderen naar school om samen het kerstfeest te vieren. Elk kind maakt thuis een 

gerechtje klaar om samen met de klas op te eten. Alle kinderen krijgen volgende week 
een brief mee, waarop staat vermeld welk gerechtje zij mogen maken voor het kerst-
diner. 
 

We melden u de aangepaste (op) schooltijden voor woensdag 16 en vrijdag 18 de-

cember. 
 

woensdag  
16 december 

alle groepen: 17.00 u. tot 18.45 u. : kerstviering/kerstdiner 

vrijdag  
18 december 

alle groepen: 08.45 u. tot 12.00 u. : laatste lesdag van 2014 
12.00 u. : begin kerstvakantie 

 

Met de kerstviering van woensdagavond 16 december mogen alle kinderen uit groep 
1 t/m 4 verkleed als een persoon uit het kerstverhaal (liever geen Kerstmannen) naar 
school komen. De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen in chique kleding naar school 
komen. 
Wij zouden het erg fijn vinden als er op vrijdagochtend 18 december, meteen als de 

school begint, ook ouders zijn die de kerstspullen willen 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 
 

Alle kinderen zijn vrijdagmiddag 18 december vrij! Alvast een fijne vakantie toege-

wenst! 
 

De kerstcommissie 
 

  

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


PROJECT PAPERCLIP 
 

Beste ouders, 
Wij zijn een project gestart op school. En dat is om in het 
Guinness Book of World Records te komen met de langste 
paperclipketting ooit gemaakt. Het record staat nu op 5,7 km. 
Om het te breken hebben wij 1150 euro aan paperclips no-
dig. Als u misschien geld of paperclips heeft voor ons zouden 
wij dat erg waarderen en kunt u het in groep 8a inleveren. 
Met vriendelijke groet:  
Thijmen van Vlerken en Hugo Bemer uit groep 8a. 

 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
05-12 Maud Krouwer 5A 
09-12 Olivier de Bruyne 6 
11-12 Lotte Ruis 6A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
08-12 juf Britt van den Heuvel 8  vervangerspool regelt dit 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

FUN-2-MOVE 
 

 
 

 
 

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

