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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
   

 

AGENDA: 
Donderdag 07 dec. 15.30: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.30: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Vrijdag 08 dec.  

Maandag 11 dec. Versieren van de school i.v.m. Kerst  
15.30: Maandaggesprekken (ALLÉÉN gr. 1/2) 
15.30: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.30: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

Dinsdag 12 dec. NATIONALE ONDERWIJSSTAKING 
ALLE groepen VRIJ 

Woensdag 13 dec.  

Donderdag 14 dec. 15.30: rapportgesprekken (volgens planning)  

18.30: vervolg rapportgesprekken (volgens planning) 

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

Zaterdag 16 dec. 19.00: feestelijke opening IJsbaan Vught 

 

 
 

REMINDER … ONDERWIJSSTAKING DINSDAG 12 DECEMBER  
 

In een extra mailbericht via MSI hebben we u onlangs laten weten dat het onderwijzend 
personeel van onze school te kennen heeft gegeven mee te doen met de aangekon-
digde 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 3 t/m 7A). 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 Wold-
huis). 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. 
 

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 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-47-aankondiging-staking-20171212.pdf
http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_49_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


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 

______________________________________________________________ 
 

 
 

REMINDER …. REMINDER …. REMINDER …. REMINDER ….REMINDER .. 
 

HULPOUDERS 
GEZOCHT 

 

VOOR DE AANKLEDING VAN DE 
SCHOOL IN ‘KERSTSFEER’ 

 

 

Beste Ouder/Verzorger, 
Ten behoeve van de kerst hebben we van een aantal ouders/verzorgers al doorgekre-
gen dat ze ons willen komen helpen. Dank daarvoor!  
We kunnen echter nog wel wat ´helpende handjes´ gebruiken.  
We zijn nog op zoek naar de hulp van enkele ouders bij het versieren van de school 
op 11 december én voor de opbouw bij de kerstborrel! 

Via het ANTWOORDSTROOKJE bij het MSI bericht van afgelopen week (KLIK 
HIER) kunt u aangeven of wij op uw hulp mogen rekenen bij 1 of beide activiteiten.  

- school versieren 11 december (19.00 u. - 20.30 u.) 
- opbouwen kerstborrel 20 december (13.30-1500) 
 

Hulp bij het opruimen van de kerstversiering op vrijdag 22 dec. (08.45 u. - 9.30 u.) heb-
ben we inmiddels voldoende 
 

Alvast vriendelijke dank voor alle hulp en tot bij de kerstborrel op het plein! 
 

Groeten, 
 

Namens de oudervereniging, 
Carletty Hendriks en Josine Willems 
 

REMINDER!! ... OUDERBIJDRAGE 2017 - 2018 ... REMINDER!! 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Tijdens de ALV van 09 okt. jl. is de eigen bijdrage aan het onderwijs van uw kind voor 
dit schooljaar vastgesteld. Met de gelden die hiermee verkregen worden kunnen we een 
groot aantal activiteiten financieren waardoor ook dit schooljaar weer een onvergetelijk 
schooljaar voor uw kind(-eren) wordt.  

Voor meer info en de hoogte van de bijdrage (KLIK HIER). 
 

We hopen dat u de gevraagde vrijwillige bijdrage vóór 22 december 2017 over wilt ma-
ken op de rekening van de ouderraad.  
 

Alvast dank voor uw medewerking. 

______________________________________________________________ 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-49-open-dagen-2017-2018.pdf
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/5a1c1744-143c-427b-b4fc-01826d47348e
https://deschalmvught.mijnschoolinfo.nl/mailing/mailings/preview/5a1c1744-143c-427b-b4fc-01826d47348e
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-43-ouderbijdrage-2017-2018.pdf


 
 

MASCOTTES OP REIS EN ENGLISH UPDATE GR 1-2 T/M 8 
 

eTwinning project in groep 3a en 5  

Groep 5 van juf Stephanie en groep 3A van juf Renée en 
juf Monique zijn dit jaar in de ban van eTwinning. Er gaan 
namelijk een jaar lang twee mascottes op reis naar Polen 
en Spanje.  
De kinderen uit groep 3A en groep 5 hebben een mas-
cotte uitgekozen en deze is opgestuurd met zelf ge-
maakte paspoorten. Deze mascottes gaan ons van alles 
vertellen over de tradities, gewoontes en feesten van 
Spanje en Polen.  

 
  

 

Ook wij krijgen een mascotte en wij zullen onze tradities 
en gewoontes uitleggen doormiddel van foto’s en vi-
deo’s. Hierdoor zullen we veel leren over andere landen 
en zij over Nederland. Hier heb je al een filmpje die al-

leen via DEZE LINK te zien is. 

 

Voor een volledige English Update van groep 1-2 t/m groep 8 KLIK HIER! 
 

KERSTVIERING 2017 OP DE SCHALM
 

Sinterklaas is nog net niet vertrokken en de kerstwerkgroep, in samenwerking met de 
Oudervereniging, is al weer druk bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. Op 
woensdagavond 20 december komen alle kinderen naar school om samen het kerst-
feest te vieren. Nadere info hierover volgt t.z.t. 
 

We melden u de aangepaste (op) schooltijden voor woensdag 20 en vrijdag 22 decem-

ber. 
 

woensdag  
20 december 

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

vrijdag  
22 december 

alle groepen: 08.45 u. tot 12.00 u. : laatste lesdag van 2017 
12.00 u. : begin kerstvakantie 

 

Met de kerstviering van woensdagavond 20 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 22 december, meteen als de 

school begint, ook ouders zijn die de kerstspullen willen opruimen.  
 

Alle kinderen zijn vrijdagmiddag 22 december vrij! Alvast een fijne vakantie toege-

wenst! 
 

De kerstcommissie 

______________________________________________________________ 
 

  

https://youtu.be/ywPuu80uM6o
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-49-english-update-dec-2017.pdf


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
09-12 Tyfaine  1/2D 
09-12 Olivier  8A 
11-12 Lotte  8 
12-12 Xanthe  1/2D 
12-12 Yasmine  3A 
12-12 Jasmijn  7 
13-12 Jax  3A 
13-12 Mathijs  4A 
14-12 Danthe  1/2E 
14-12 Josephine  3 
15-12 Tom  6A 
 

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
07-12 juf Monique  1/2B  juf Marjo  
08-12 meester Luuk mi. 8  juf Marjo  
 meneer Ton  conc.  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

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. 

 

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


PRISMA KERSTMARKT 2017 
 

Op zaterdag 9 en zondag 10 december wordt er een kerstmarkt gehouden op Land-
park Assisië in Biezenmortel. Op deze dagen is het prachtige park omgetoverd tot 

een winters en sfeervol geheel. 
 

Op beide dagen is er van alles te doen. 
  

De kerstman is uiteraard aanwezig en de kinderen kunnen met de kerstman op de 
foto. Op diverse plekken wordt er muziek gemaakt. Natuurlijk zijn er vele kraampjes 
met sfeervolle winterse producten.  
Op zaterdag is de kerstmarkt geopend van 16.00 - 21.00 uur  
Op zondag van 13.00 - 18.00 uur.  
 

De kerstmarkt wordt gehouden op Landpark Assisië, Hooghoutseweg 3 in Biezen-
mortel 

 
 

https://www.prismanet.nl/agenda/kerstmarkt/


KERSTVIERINGEN IN H. HART KERK  

 

Ook dit jaar zijn er weer diverse kerstvieringen voor het gezin in de H. Hart kerk in Vught. 

Via MSI heeft u de brief reeds ontvangen. Heeft u de brief gemist dan kunt u deze HIER 

nog even nalezen. 

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


 
 

 

http://www.ijsbaanvught.nl

