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AGENDA:
Donderdag 15 dec.
Vrijdag 16 dec.
Maandag 19 dec.
Dinsdag 20 dec.
Woensdag 21 dec.

Donderdag 22 dec.
Vrijdag 23 dec.

16.00-17.30: OB- & BB-overleg
15.45: rapportgesprekken groep 7 (volgens planning)
18.45: vervolg rapportgesprekken groep 7 (volgens planning)
19.00: feestelijke opening IJsbaan Vught
15.45: Maandaggesprekken (ALLÉÉN gr. 1/2)
18.45-20.30: Vormsel bijeenkomst Vormelingen H. Hart kerk
17.00 u.-18.45 u.: KERSTVIERING IN DE GROEPEN

maandoverzicht 5 komt uit
08.30-11.30: schaatsen door gr. 5 t/m 8
’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE groepen
(begin Kerstvak.)

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.

SCHALM ONTVANGT PARTNERSCHAP OPLEIDEN IN DE SCHOOL
“Samen de leerkracht opleiden op de beste plek” dat is waar het om gaat! Al enkele
jaren maken we ons als Schalm sterk voor het verkrijgen van het label ‘Academische
Basisschool’. Na een periode waarin we aangetoond hebben ‘een lerende organisatie’
te zijn, hebben we deze week te horen gekregen dat we in onze missie geslaagd zijn.
We zijn dan ook erg trots u te kunnen melden dat De Schalm voldoet aan de kwaliteitscriteria welke gelden voor een Academische Opleidingsschool.
Wanneer u hier meer over wilt weten, kijk dan eens op

DEZE SITE of KLIK HIER!

De Directie

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER
______________________________________________________________

WELKOM
Wij heten van harte welkom:



Elisa

groep 1/2C

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

E 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 hebben het Kerstverhaal van Dick
Bruna in een nieuw jasje gestoken. De tekeningen
zijn prachtig nagemaakt met vetkrijt en ecoline.
Daarna is het boek voorzien van de Engelse tekst,
passend bij de tekeningen. Tijdens de Engels les
hebben we een aantal liedjes ingestudeerd passend
bij het boek. Het boek is voorgelezen bij de Kerststal
en de kinderen zongen Engelse liederen erbij.
Daar is een filmpje van gemaakt en dat filmpje hebben we samen met het boek naar de
Żywocice school in Polen gestuurd.
De kinderen hebben allemaal hun eigen versie van het boek mee naar huis gekregen.
Hopelijk krijgen we volgende week het boek dat door de Poolse kinderen gemaakt is
met de post zodat we dat boek ook nog kunnen bekijken voor de Kerstvakantie.
Mocht u nieuwsgierig zijn naar het eindresultaat … klik dan
te zien. Miss Monique leest het voor.

HIER en u krijgt het boek

KERSTKAARTEN IN GROEP 4A
Ook de kinderen van groep 4A zijn in de ban van eTwinning. Zij
hebben ontzettend mooie kerstkaarten gemaakt voor verschillende scholen in Europa. Deze week sturen we de kaarten op
en hopelijk ontvangen we mooie kerstkaarten vanuit heel Europa.

BETALING WOLDHUIS GROEPEN 8 2017-2018
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 schooljaar wilt voldoen. Vandaag of morgen krijgen de kinderen, van wie de ouders hebben
aangegeven de betaling voor deze werkweek in 6 termijnen te willen voldoen, de eerste
betalingsherinnering mee naar huis. Wij hopen dat e.e.a. zal leiden tot een vlotte afhandeling van de betalingen. Via het weekbulletin zullen we steeds vermelden wanneer de
volgende betalingsherinnering met uw kind mee naar huis komt.
HERHALING..

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
08.30 - 09.15 uur
09.15 - 10.00 uur
10.00 - 10.45 uur
10.45 - 11.30 uur
met vriendelijke groet,
Mart van Loon

groepen
8
5
6
7

DE BEE-BOTS WINNEN ´KLEINE VRIEND´ PRIJS BIJ REGIOFINALE FLL
Afgelopen zaterdag hebben de kinderen
Joep, Jens, Anoek (gr. 6) Eva, Julia, Wout, Joep,
Julian en Olivier (gr. 7) een mooie prestatie geleverd
tijdens de Regiofinale van de First Lego League
(FLL). Met elkaar wisten ze de ‘Kleine Vriend Prijs’
te veroveren. Deze prijs hadden ze te danken aan
het feit dat ze een boeiende onderzoeksvraag hadden geformuleerd en hier een mooie oplossing voor
hadden bedacht. Ook de hieraan verbonden prijsvraag met als prijs een ‘bijenhotel’ voor de groep die
de mooiste plantentuin gaat ontwerpen, werd als
‘goed’ beoordeeld.
Naast dit onderdeel van de FLL moesten de kinderen een robotpresentatie verzorgen, een samenwerk opdracht uitvoeren en niet te vergeten de robot
programmeren zodat hij de uitgestippelde missies
uit zou kunnen voeren. Hoewel er tot op de dag zelf
enorm hard gewerkt werd aan deze programmering,
bleek het allemaal nog te veel af te hangen van ‘toevalligheden’. Een aantal van de
geprogrammeerde missies lukte gelukkig. Helaas waren er ook waarbij de robot net
dat beetje nauwkeurigheid miste waardoor de missie niet behaald werd. Jammer dus!
Al met al was het toch een hele spannende, gezellige maar ook erg vermoeiende dag
voor iedereen.
Dank aan de ouders die het team hebben gesupporterd en begeleid. Het is altijd fijn
voor de kinderen wanneer ze er niet alleen voor staan. TOP ouders!

SINTERKLAASFEEST OP SCHOOL
Twee speciale verslaggeefsters uit de klas van meester Luuk, Lotte en Gillian, hebben
over het Sinterklaasfeest op De Schalm een verslag geschreven. Hiervoor hebben ze
een aantal personen geïnterviewd. Nieuwsgierig wat zij ons te melden hebben?
Lees HIER het hele interview.
Goed gedaan Lotte en Gillian

______________________________________________________________
VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK:
datum
15-12
17-12
21-12
21-12
21-12
22-12

gr.
Tom
Victor
Julie
Sanne
Faris
Felix

5
4A
4
4A
8A
3A

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK:
datum
20-12

dhr. de Ronde ^

gr.

wordt vervangen door:

dir.

n.v.t.

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

______________________________________________________________
INGEKOMEN BERICHTEN
DRIE KONINGEN ZINGEN H. HART KERK
Drie koningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis drie koningen Caspar,
Balthasar en Melchior.
Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Ze hadden veel verstand
van sterren en konden de toekomst voor- spellen.
ln de bijbel staat dat ze op zoek waren naar de nieuwe koning van het joodse volk. Een
heldere ster wees hun de weg naar het dorp Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het
pasgeboren kindje Jezus.
Hij kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Mirre is lekker ruikende hars die in zalf wordt gebruikt. Het feest van de drie koningen wordt nog steeds
gevierd.
Alle kinderen van De Schalm worden hierbij uitgenodigd om op vrijdag 6 januari mee te
doen met het ‘Drie Koningen zingen’! Over het wat en hoe van deze lampionnen optocht KLIK HIER!

FUN-2-MOVE

PH GROTE GYMFEEST

