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11/12/2015 - 

17/12/2015 

 
 

AGENDA: 
Vrijdag 11 dec. Roostervrij gr. 1/2 

Zaterdag 12 dec. REGIO finale FLL te Tilburg 

Zondag 13 dec.  

Maandag 14 dec. 15.45: Maandaggesprekken (gr. 1/2 t/m gr. 8a) 

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

Woensdag 16 dec. 17.00 u.-18.45 u.: KERSTVIERING IN DE GROEPEN 

Donderdag 17 dec. maandoverzicht 5 komt uit 

Vrijdag 18 dec. 08.30-11.30: schaatsen door gr. 5 t/m 8 (o.v.b. en altijd volgens 

schema) 

 ’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE groepen (begin Kerst-

vak.) 
 

 
 

HERINNERING KERST INZAMELINGSACTIE 2015! HERINNERING 
 

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


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 websi-
tes van deze scholen en ook in de regionale kranten, dag- en weekbladen wordt dit 
gepubliceerd. Wij hebben deze data voor u verzameld en zullen deze via MSI doorge-
ven 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 ou-

ders/verzorgers met een kind in groep 7 en/of 8 ten zeerste aan. KLIK HIER (dit wordt 

in de loop van komende week geplaatst!) 
 

THEMA-AVONDEN FEBRUARI 2016 VOORAANKONDIGING 
 

In februari worden er op onze school twee thema-avonden georganiseerd in 
samenwerking met Heidy Kerste, kindercoach en eigenaar van Glinsterkind, 
praktijk voor kindercoaching. Heidy verzorgde tijdens de eerste ouderavond 
van dit schooljaar een deel van de avond en vertelde over kindercoaching.  
 

Heidi Kerste zal op 17 februari speciaal ingaan op het thema ‘faalangst’. Ge-
durende de tweede avond, op 24 februari, zal zij u informeren over ‘hoogsen-
sitiviteit’. In januari van het volgende jaar sturen we u via MSI een speciale 
aankondiging en kunt u zich aanmelden voor één van beide of beide avon-
den.  
 

WHEELYS  
 

Sint heeft veel kinderharten sneller laten kloppen met het geven van Wheelys, schoe-
nen met ingebouwde wieltjes. Wat Sint niet voor ogen heeft zijn de gevaren en be-
schadigingen. We ervaren gevaarlijke situaties met de wheelys tijdens het buitenspel, 
kinderen vallen en komen soms ongelukkig ten val. Daarnaast geven de wieltjes veel 
strepen op onze marmoleum vloeren. We hebben de kinderen gewezen op het buiten-
gebruik, wat heel leuk kan zijn. Binnen mogen de kinderen geen gebruik maken van 
de ingebouwde wieltjes. 
 

MSI INFORMATIE OUDER(S)  EN KINDEREN 
 

Sinds dit schooljaar werken we met het ouderportaal ‘Mijn School Info’. Alle communi-
catie verloopt nu via dit medium. Zo kunt u uw zoon/dochter ziekmelden via dit middel 
maar u ook het aanvragen van een kort- of langdurend verlof verloopt nu via MSI. Ve-
len van u maken hier gebruik van. Dank hiervoor! 
 

In MSI heeft u de mogelijkheid om zelf een klassenlijst van de groep van uw kind te 
printen en/of te bekijken. Tot op heden zijn van de meeste kinderen nog slechts de 
telefoonnummers te vinden in MSI. Het komt hierdoor nog wel eens voor dat er naar 
school gebeld wordt met de vraag of we het adres van een kind door kunnen geven 
omdat de zoon/dochter van betreffende ouder/verzorger aan het spelen is bij een 
vriendje en opgehaald moet worden. Wanneer echter het adres in MSI ontbreekt, 
wordt dat erg lastig. 
 

Op verzoek van veel ouders/verzorgers daarom de vraag of u, voor zo ver nog van 
toepassing, uw NAW gegevens aan wilt vullen. Namens velen van u, BEDANKT! 
 

http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2050%20open%20dagen%202015%20-%202016.docx.pdf


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 

______________________________________________________________ 
 

 
 

EXTRA BERICHT!! m.b.t. OUDERBIJDRAGE 2015 - 2016 
 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Oudervereniging is de ‘ouderbijdrage 
2015-2016’ vastgesteld. Hierbij willen we u laten weten dat de ‘brief’, met daarin het 
vriendelijk doch dringende verzoek om deze bijdrage voor uw kind(-eren) te voldoen, u 
aan het begin van de volgende week via MSI zal bereiken. De (minimale) vrijwillige ouder-
bijdrage per kind is voor dit schooljaar vastgesteld op € 45,=. Meer mag uiteraard ook! 
 

Wanneer u deze bijdrage nu reeds wilt overmaken dan kunt u dat doen door uw bij-
drage over te maken op het rekeningnummer van de Oudervereniging van De Schalm.  
 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rek. nr.: 
 

NL 16 INGB 000 296 36 64 
 

t.n.v. Oudervereniging Katholieke Basisschool De Schalm in Vught 
o.v.v. de voor- en achternaam van uw oudste kind. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Oudervereniging 
  

Paul-Jeroen Zweep 
Penningmeester 
oudervereniging@deschalmvught.nl 
T: 06 – 225 617 75 
 

  

mailto:oudervereniging@deschalmvught.nl


DE SCHALM 
 

PRACHTIG OMGETOVERD  IN ‘KERSTSFEER’ 
 

 

Afgelopen maandagavond heeft een grote groep ouders de school prachtig versierd. 
Iedereen HARTELIJK DANK voor de hulp! Vele handen maken inderdaad het werk 

licht! Binnen een uur was de school ‘omgetoverd’ in de gezellige kerstsfeer!  
  

Op vrijdagOCHTEND 18 december mag alles weer worden opgeruimd! 
  

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 of op het bericht wat u van de klassen-
ouder heeft ontvangen. U kunt zich ook aanmelden 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 16 december. 
 

U komt toch ook?!?! 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Noud Diepering  groep 1/2A 

 Jax Muller  groep 1/2E 
 

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

SPEEL MEE IN HET SCHALM-/SCHOOLORKEST 
 

Speel jij een instrument en heb je zin om samen met andere kinderen van de Schalm 
muziek te maken in een écht schoolorkest? Speel dan mee en schrijf je in voor het 
Schalm-/schoolorkest! 
Alle kinderen vanaf groep 5 van onze school kunnen zich NU aanmelden om mee te 
spelen met het schoolorkest o.l.v. meneer Jacques Noyons onze muziekleerkracht. 
Vandaag heeft hij in de groepen al kort even uitgelegd wat de bedoeling is. Wanneer 
je het nog eens rustig na wilt lezen en samen met je papa en mama wilt bespreken of 

dit ook iets voor jou is, dan kun je het HIER nog eens nalezen.  
 

Wanneer je mee wilt spelen, kun je het antwoordbriefje invullen en z.s.m. afgeven bij 
meneer Jacques of je eigen juf of meester.  
Het wordt vast een geweldig goed Schalmorkest! 
 

APPELTAART VOOR KINDEREN FIRST LEGO LEAGUE 
 

De afgelopen weken heeft een aantal kinderen uit de groepen 6,7 en 8 zich voorbereid 
op de wedstrijd van de First Lego League. Hiervoor hebben ze een onderzoek uitge-
voerd en een presentatie gemaakt over het thema afval. Daarnaast hebben ze een 
robot geprogrammeerd die verschillende missies uit moet kunnen voeren op een 
speelveld wat alles te maken heeft met afval.  
 

https://mail.nobraweb.nl/owa/redir.aspx?C=zsd7kd-VXUiR2I_5zCRhiSZ67rgX3tEIDR_iQPp1qFuzRf0SPLbmc5fox34ZhTUkTxJ4mXI1YxY.&URL=mailto%3aoudervereniging%40deschalmvught.nl
http://portal.leijestroom.nl/scholen/deschalm/nieuws/nieuwsbrief/Weekbulletin%2020152016%20bijlagen/wk%2050%20inschrijfform%20schoolorkest%20de%20Schalm.pdf


De REGIOfinale van deze wedstrijd vindt aanstaande zaterdag 12 december 
plaats in Tilburg!  
Locatie: Fontys Campus Stappegoor, gebouw P3 
 

De kinderen vinden het super leuk wanneer ze door zoveel mogelijk mensen worden 
aangemoedigd. Jullie zijn dus bij deze van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het 
dagprogramma is als volgt: 
 

08.45  : vertrek vanaf De Schalm 
09.45 : opening regiofinale 
10.15 : start wedstrijden, presentaties en jureringen 
12.30 : Lunchpauze 
13:00 : jr FLL expo (zal duren tot 15:00) 
13.15 : vervolg van de wedstrijden, presentaties en jureringen 
16.00 : Halve finale en finale in wedstrijdarena 
16.30 : Award ceremonie en afsluiting 
 

Ze hebben super hard gewerkt en op school al 5 missies behaald!! Omdat dit echt een 
top prestatie is in de korte tijd waarin ze dit alles hebben moeten verwezenlijken, met 
een aantal haast 'onmogelijke' missies, hebben ze in ieder geval al van de coaches 
een zelfgemaakte appeltaart verdiend, ongeacht wat de uitslag a.s. zaterdag ook zal 
zijn!!! 
 

Wij zijn enorm trots! 
 

De Coaches 
 

BETALING WOLDHUIS GROEPEN 8 2016-2017 
 

Eind oktober hebben wij u, ouders van de kinderen in de huidige groepen 7, gevraagd 
in hoeveel termijnen u de betaling voor de werkweek van uw kind voor komend school-
jaar wilt voldoen. Vandaag krijgen de kinderen, van wie de ouders hebben aangege-
ven de betaling voor deze werkweek in 6 termijnen te willen voldoen, de eerste beta-
lingsherinnering mee naar huis. Wij hopen dat e.e.a. zal leiden tot een vlotte afhande-
ling van de betalingen. Via het weekbulletin zullen we steeds vermelden wanneer de 
volgende betalingsherinnering met uw kind mee naar huis komt. 
 

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. 
11-12 Lotte Ruis 6A 
12-12 Blues Groenewoud 8A 
12-12 Yasmine Limam 1/2E 
13-12 Mathijs Huijbers 1/2C 
14-12 Josephine t' Sas 1/2C 
15-12 Rosalie Wouters 8A 
15-12 Tom Derissen 4A 
17-12 Victor Potters 3A 

 
VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
14-12 dhr. Luuk van Kessel (morgen) 7  de vervangingspool regelt dit 
17-12 juf Jacoline de Vries 4  juf Yvonne Sturing 
 juf Marlies Michels 1-2E  juf Antoinette Spoormakers 
 dhr. Gerard de Ronde (middag) dir.  n.v.t. 
18-12 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

FUN-2-MOVE 
 

 
 
 

 
 

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


PH GROTE GYMFEEST 
 

 
 


