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15/12/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 08 dec. 11.30: Versieren van de school i.v.m. Kerst 

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

Vrijdag 09 dec. Roostervrij gr. 1 t/m 4 

12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM 

ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN 

Zaterdag 10 dec. DAG VAN DE MENSENRECHTEN 

REGIO finale FLL te Tilburg 

Zondag 11 dec.  

Maandag 12 dec. 15.45: rapportgesprekken (volgens planning)  
18.45: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

19.45-22.00: MR-vergadering 

Dinsdag 13 dec. 15.45-16.30: overleg werkgr. TAAL 
15.45-16.30: presentatie aan werkgr. REKENEN 

Woensdag 14 dec. 12.45-13.45: MadScience cursus (laatste keer!) 

Donderdag 15 dec. 16.00-17.30: OB- & BB-overleg 
15.45: rapportgesprekken groep 7 (volgens planning) 
18.45: vervolg rapportgesprekken groep 7 (volgens planning) 

Vrijdag 16 dec. 19.00: feestelijke opening IJsbaan Vught 

 

 
 

OPEN DAGEN SCHOLEN VOOR VO REGIO VUGHT – DEN BOSCH  
 

In januari is het weer zo ver. De meeste scholen voor VO (Voortgezet Onderwijs) ope-
nen dan hun deuren en nodigen leerlingen uit de hoogste groepen van het PO (Primair 
Onderwijs = basisscholen) uit, om eens een kijkje te komen nemen op hun school. De 
data waarop deze scholen hun Open Dag houden zijn uiteraard te vinden op de websites 
van deze scholen en ook in de regionale kranten, dag- en weekbladen wordt dit gepu-
bliceerd. Wij hebben deze data voor u verzameld en zullen deze via MSI doorgeven aan 
de ouders/verzorgers met een kind in de groepen 7 & 8. Ook plaatsen wij deze data op 
onze website zodat u altijd even kunt bekijken wanneer u de betreffende school kunt 
gaan bezoeken. Het bezoeken van deze Open Dagen raden wij alle ouders/verzorgers 

met een kind in groep 7 en/of 8 ten zeerste aan. KLIK HIER (dit wordt in de loop van 

komende week geplaatst!) 
 

KALENDER 2016 - 2017 OP OUDERPORTAAL MSI EN SCHOOLSITE 
 

Afgelopen week heeft u, via uw oudste kind op onze school, de jaarkalender 2016 - 2017 
op papier mogen ontvangen. In het kader van ons 90 jarig bestaan, hadden we, samen 
met de MR, het voornemen om er een andere kalender van te maken. Dit is ons echter 
niet gelukt waardoor u erg lang op deze versie heeft moeten wachten. Onze excuses 
hier voor. We hopen dat u de kalender weer een prominent plekje in uw huis heeft ge-
geven opdat geen enkele activiteit, voor zover nu reeds bekend, u nog zal ontgaan. 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-49-open-dagen-2016-2017.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-49-2016.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_49_-_2016


 

De kalender wordt maandelijks in ons ouderportaal MSI ingevoerd en geactualiseerd. 
Wanneer u de API-koppeling van deze agenda in uw eigen (digitale) agenda heeft ge-
activeerd, komen alle onderwerpen automatisch ook in uw persoonlijke agenda te staan.  
De agenda op onze website is uiteraard ook gekoppeld aan de agenda van ons ouder-
portaal zodat u ook hier de (meeste) agendapunten terug kunt vinden. 
 

PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR 
 

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

Op donderdag 22 en vrijdag 23 december houden de leerplichtambtenaren van het RBL 
(Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught) weer een prikactie. Op 22 december 
is deze bedoeld voor de scholen die op 23 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 ouder 

heeft verlof bij u aangevraagd maar niet gekregen. De kinderen zijn vervolgens 
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; 
-  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 
 
 

RAPPORTMAPPEN INLEVEREN 
 

Enkele weken geleden heeft uw kind het 1e rapport van dit schooljaar mee naar huis 
gekregen in een rapportmap. Het is de bedoeling dat deze map, inclusief rapport, weer 
terug komt op school. In maart wordt daar het volgende rapport aan toegevoegd.  
Wilt u het rapportmapje uiterlijk volgende week, vóór de kerstvakantie, inleveren bij de 
groepsleerkracht van uw kind? Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

De Directie 
 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
   

______________________________________________________________ 
 

 
 

CORRECTIE BRIEF OUDERBIJDRAGE 2016-2017  
 

Beste ouders/verzorgers, 
In de brief van de ouderbijdrage 2016-2017 die in de afgelopen weken is doorgestuurd 
staat vermeld dat kinderen die op De Schalm komen na 31 december 2015, de helft van 
het bedrag hoeven te betalen. 
Helaas is dit, kijkende naar het jaartal, een typefout.  
Kinderen die na 31 december 2016 op De Schalm komen betalen de helft van het 

totale bedrag van € 45,= per kind namelijk € 22,50. 
 

Graag zou ik u willen verzoeken om toch het volledige bedrag per kind over te maken 
indien de kinderen vóór 31 december 2016 op De Schalm op school zijn gekomen. Zo-
dat we alle geplande activiteiten financieel kunnen afdekken. 
 

Bijgevoegd de aangepaste brief van de vrijwillige ouderbijdrage 2016-2017 
 

Excuses voor deze verwarring en ongemak. 
Met vriendelijke groet, 
 

Carla Parilo-Seerden 
Penningmeester Oudervereniging bs De Schalm 
 

DE SCHALM 
 

PRACHTIG OMGETOVERD  IN ‘KERSTSFEER’ 
 

 

Vanmorgen heeft een grote groep ouders de school prachtig versierd. Iedereen HAR-
TELIJK DANK voor de hulp! Vele handen maken inderdaad het werk licht! Binnen een 

uur was de school ‘omgetoverd’ in de gezellige kerstsfeer!  
  

Op vrijdagOCHTEND 23 december mag alles weer worden opgeruimd! 

https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


  

Wilt u en kunt u ons hierbij helpen? Reageert u dan nog even op de oproep die we u 

enige tijd geleden via MSI hebben toegestuurd (KLIK HIER). U kunt zich ook aanmel-

den door een mail te sturen naar:  
oudervereniging@deschalmvught.nl  
We hopen jullie te zien. 
  

Tevens maken we u er nog even op attent dat er weer een gezellig kerstborrel wordt 
georganiseerd door De Oudervereniging van onze school welke traditiegetrouw ge-
houden wordt tijdens de kerstviering van de kinderen op woensdag 21 december. 
 

U komt toch ook?!?! 

______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 12 dec. om 19.45 u., is de volgende MR-vergadering van dit schooljaar. 
Indien u iets te melden of te vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste half 
uur van dit overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers 
van onze school om hierbij aanwezig te zijn. 
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Xanthe  groep 1/2D 

 Danthe   groep 1/2E 
 

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

DE BEE-BOTS NAAR REGIOFINALE FIRST LEGO LEAGUE 
 

Na maanden van hard werken is het dan einde-
lijk zo ver. De Schalm, of liever ‘team “De Bee-
Bots”, gaan naar de regiofinale van de Firts Lego 
League in Tilburg. Het thema van dit jaar is “Ani-
mal Allies” en draait om de interactie tussen 
mens en dier en hoe deze te verbeteren. 
Joep, Jens, Anoek (gr. 6) Eva, Julia, Wout, Joep,   

Julian en Olivier (gr. 7) vertegenwoordigen dit jaar het FLL team ‘De Bee-Bots ‘! Zij 
hebben de problemen rondom de bijen gekozen en zijn informatie gaan inwinnen bij een 
imker. Uiteindelijk hebben ze al hun informatie en oplossingen in een ‘stop-motion’ film-

pje verwerkt. Het resultaat kunt u HIER bekijken!  

https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/583842cb-d6e0-4b64-9fc9-15876d47348e
https://mail.nobraweb.nl/owa/redir.aspx?C=zsd7kd-VXUiR2I_5zCRhiSZ67rgX3tEIDR_iQPp1qFuzRf0SPLbmc5fox34ZhTUkTxJ4mXI1YxY.&URL=mailto%3aoudervereniging%40deschalmvught.nl
https://www.facebook.com/420618044679235/videos/1245863462154685/
https://youtu.be/2eMBtukdxZc


Volgende week hopen we meer te vertellen over het meedoen met de FLL regiowed-
strijd. Voor nu wensen we ze heel veel succes! 

Voor het programma van deze dag KLIK HIER. 
 

VOLG ENGELSE LES VAN MISS MONIQUE OP TWITTER    
 

Zoals u weet, krijgen de kinderen al enige tijd Engelse les. We vinden het belangrijk dat 
ouders een goed beeld krijgen van wat de kinderen leren en waarom Engels de leukste 
les is van de week. Ik heb daarom een twitter account aangemaakt.  
Mijn account heet Miss Monique @missteultje. Volgt u mij ook? 
 

SCHOOLSCHAATSEN IN TEKEN VAN SHORTTRACK CLINIC 
 

Op vrijdag 23 december staat het schoolschaatsen weer op het programma. Dit jaar 

zullen alle groepen een shorttrack clinic krijgen van trainers van Shorttrack Brabant en 
de KNSB. 
 

Belangrijk voor deze clinic is dat alle kinderen in ieder geval handschoenen en een muts 
meenemen. Vooraf zal er in de groep vast enige aandacht worden besteed aan deze 
tak van de schaatssport. De kinderen mogen die dag hun eigen schaatsen meenemen, 
maar kunnen deze eventueel ook lenen bij de ijsbaan. 
 

Tijdsplanning voor die dag ziet er als volgt uit: 

tijd groepen 
08.30 - 09.15 uur 8 

09.15 - 10.00 uur 5 

10.00 - 10.45 uur 6 

10.45 - 11.30 uur 7 

met vriendelijke groet, 
Mart van Loon 
 

HUISWERK IN BETEKENISVOLLE CONTEXT GROEPEN 6 
 

  

Wij hadden de opdracht (voor huiswerk) om een 
voorwerp mee te nemen naar school met een in-
houdsmaat. Iedereen moest een andere maat 
meenemen. Dat is goed gelukt.  
     

We hadden er een week de tijd voor. 
Er kwamen veel verschillende dingen mee.                                                       
Zoals: een wijnfles (0,75 l), handcrème (30 ml – 
130 ml), siroop (0,75 l), spa water (1,5 l), melkfles 
(1 l), colafles (1,5 l) & pakjes sap (150 ml).        

Daarna hebben we gekeken hoe we de inhoudsmaat om konden zetten van bijvoorbeeld 
milliliter naar liter. Iedereen heeft er veel van geleerd. 
 

Maud en Mila groep 6A 

 

THE NATIVITY STORY; eTWINNING PROJECT IN GROEP 1/2D 
 

De klas van juf Mieke en juf Yvonne is deze maand in de ban van eTwinning. 
De kinderen uit de klas maken met juf Mieke, juf Yvonne en Miss Monique een Engels 
boek over het kerstverhaal voor leeftijdgenoten van de Żywocice, school in Polen.  
 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-49-info-fll-wedstrijddag.pdf
https://twitter.com/missteultje


In het boek leggen de kinderen van De Schalm haarfijn uit hoe het kerstverhaal ontstaan 
is. Dat doen ze door prachtige illustraties.  
Inmiddels zijn de tekeningen bijna klaar en zullen we het pakketje volgende week op-
sturen naar Polen. 
Binnenkort meer…. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
9-12 Tyfaine  1/2D 
9-12 Olivier  7A 
11-12 Lotte  7 
12-12 Yasmine  1/2E 
13-12 Jax  1/2E 
13-12 Mathijs 3A 
14-12 Josephine 1/2C 
15-12 Tom 5 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
08-12 juf Monique  1-2B  juf Mieke  
 juf Anne Marie  4  juf Hilde  
13-12 dhr. de Ronde ^ dir.  n.v.t. 
     

t/m     
07-12 meester Luuk  7  juf Jamie  
     

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

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

VUGHTSE DANCE BATTLE 
 

Beste jongens en meisjes uit de groepen 7 (en 6), 
 

Op vrijdag 24 maart 2017 organiseert MOVE Vught, sa-
men met Stars on Stage, de derde editie van de Vughtse 
Dance Battle. Jouw school heeft aangegeven hieraan 
deel te willen nemen.  
Vanaf 3 februari komt er iedere week een dansdocent 
naar jouw school om met het dansteam van jouw school 
een geweldige dans in te studeren. Je oefent in totaal 6 
weken en daarna vindt de ‘Battle’ plaats. Welke school 
wint de Vughtse Dance Battle 2017? 
Er is plek voor maximaal 15 kinderen. De kinderen uit 
groep 7 krijgen voorrang op de kinderen uit groep 6. Er 
zijn nog een paar plekken vrij, dus schrijf je snel in. 
Vol=vol. De inschrijvingen worden behandeld op  

datum van inschrijving.  
Voor meer informatie en om in te schrijven ga je naar www.movesportwijzer.nl 

 

 
  

http://www.movesportwijzer.nl/
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-49-vdb-2017-flyer.pdf


KIDSRUN DOMMELCROSS 
 

 

Op zondag 5 februari vindt de eerste edi-
tie van de Dommelcross plaats. Een re-
creatieve crossloop door het verrassende 
natuurgebied Zegenwerp in Sint Michiels-
gestel. 
De Dommelcross biedt een variërend pro-
gramma aan cross-lopen dwars door het 
mooie natuurgebied Zegenwerp. 

Naast diverse recreanten en junioren afstanden is er voor alle kinderen van de basis-
school een speciale kidsrun crossloop op en rondom het startterrein van het zwembad 
Zegenwerp in Sint Michielsgestel. 
 

KIDSRUN 

Het hoofddoel voor de kidsrun is om alle kinderen op een speelse manier kennis te laten 
maken met het hardlopen door het mooie bosgebied. Met als motto ‘spelen moet, pres-
teren mag’. Voor deelnemers aan de kidsrun geldt een gratis deelname en na afloop 
krijgt iedereen een welverdiende medaille en fruit. 
 

Wanneer je nu reeds wilt inschrijven KLIK HIER! 

http://www.dommelcross.nl/inschrijven/
http://www.dommelcross.nl/

