
 

 

 

14-50 
15/12/2017 - 

21/12/2017 

 

VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
   

 

AGENDA: 
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 

Maandag 18 dec. 15.30: rapportgesprekken groep 5 en 5A (volgens planning) 

Dinsdag 19 dec.  

Woensdag 20 dec. 17.00 u.-18.45 u.: KERSTVIERING IN DE GROE-
PEN 

 
Donderdag 21 dec. maandoverzicht 5 komt uit 

Vrijdag 22 dec. 08.30-11.30: schaatsen door gr. 5 t/m 8  

 ’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE groepen  

(begin Kerstvak.) 
 

 
 

VERKEERSDRUKTE VRAAGT EXTRA ZORG EN AANDACHT  
 

Het weer van de afgelopen dagen heeft niet alleen tot een grotere verkeersdruk geleid 
op de hoofdwegen in ons land ook de straten in Vught liepen ´vol´. Aan de voorzijde van 
onze school leidde dit af en toe tot hachelijke situaties. Belangrijkste reden hiervoor was 
het foutief gebruiken van de ´KISS and RIDE zone´!  
Auto´s werden hier geparkeerd en verlaten of bleven langer dan noodzakelijk voor het 
uitstappen van de kinderen, staan. 
Het gevolg hiervan was dat er op straat door andere ouders dubbel geparkeerd moest 
worden om kinderen uit te laten stappen. Hierbij werden auto portieren soms onver-
hoeds geopend waardoor fietsers plots moesten remmen om een botsing te voorkomen. 
 

Wilt u daarom, ook onder slechtere weersomstandigheden, a.u.b. de afspraken rond het 
halen en brengen aan de voorzijde in acht nemen?  
Gebruikt u de ‘K & R zone’ waar hij voor bedoeld is?  
Wanneer u uw kind toch naar de klas wilt brengen, parkeert u uw auto dan verderop in 
de straat of aan de achterzijde van onze school.  
Dank voor uw hulp 

 

ZWANGERSCHAPSVERVANGING GROEPEN 3A EN 6 
 

Zoals u weet zijn juf Renée (gr 3A) en juf Marloes (gr. 6) zwanger. Eind volgende week 
gaan beide met zwangerschapsverlof. Met ingang van januari 2018 worden beide col-
lega’s dan ook vervangen. Ouders/verzorgers met een kind in één van beide groepen, 

http://www.deschalmvught.nl/nieuws/weekbulletin
https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_50_-_2017
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


krijgen vandaag als bijlage bij het weekbulletin, een brief mee naar huis waarin aange-
geven wordt hoe de vervanging geregeld is. 
Zit de brief er vandaag nog niet bij dan volgt deze waarschijnlijk morgen via een apart 
MSI bericht. 
 

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, dus nog vóór de kerstvakantie, inleveren 
bij de groepsleerkracht van uw kind? Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

KERSTGROET  
 

 

"De mooiste jaren van het leven, beginnen elk jaar opnieuw." 
 

Even rustig ademhalen 
’t lijkt of het regent als altijd 
Maar het regent 
En het regent zonnestralen 
  

Hopelijk 365 dagen lang! 
  

Fijne feestdagen, goede vakantie en een gelukkig 2018! 
  

Team basisschool De Schalm 
 

PRIKACTIE LEERPLICHTAMBTENAAR 
 

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



Geachte Directie, 
 

Op donderdag 21 en vrijdag 22 december houden de leerplichtambtenaren van het RBL 
(Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught) weer een prikactie. Op 21 december 
is deze bedoeld voor de scholen die op 22 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 

______________________________________________________________ 
 

  



 
 

KERSTKAARTEN E-TWINNING  
 

Ook de kinderen van groep 4A zijn in de ban van eTwinning. Zij 
hebben ontzettend mooie kerstkaarten gemaakt voor verschil-
lende scholen in Europa. Deze week sturen we de kaarten op 
en hopelijk ontvangen we mooie kerstkaarten vanuit heel Eu-
ropa.  

 

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 school-
jaar 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 afhan-
deling 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 22 december staat het schoolschaatsen weer op het programma. Dit jaar 

zullen géén speciale clinic maar gewoon heerlijk ‘zwaaien en zwieren’ op de schaats. 
Belangrijk voor het schaatsen is dat alle kinderen in handschoenen en een muts mee-
nemen.  
De kinderen mogen die dag hun eigen schaatsen meenemen, maar kunnen deze even-
tueel ook lenen bij de ijsbaan. 
 

De kinderen uit de groepen 7 verzamelen bij ‘s morgens de ijsbaan. Na het 

schaatsen lopen ze (met fiets aan de hand) onder begeleiding van de groepsleerkracht 
naar school. De groepen 8 gaan vanaf de schaatsbaan de kerstvakantie in. 
 

Tijdsplanning voor die dag ziet er als volgt uit: 

tijd groepen 
8.45 – 09.30 uur 7 

09.30 – 10.15 uur 5 

10.15 – 11.00 uur 6 

11.00 - 11.45 uur 8 

met vriendelijke groet, 
de leerkrachten van de groepen 7 & 8 

______________________________________________________________ 
VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. 
14-12 Danthe  1/2E 
14-12 Josephine  3 
15-12 Tom  6A 
17-12 Victor  5 
21-12 Elisa  1/2C 
21-12 Julie  5 
21-12 Sanne  5A 
22-12 Felix  4A 



VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
20-12 juf Anne Marie 4  juf Marjo  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

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. 
 

OLIEBOLLEN VELDLOOP 
 

 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-48-kerstviering-h-hart-kerk.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-50-oliebollenveldloop.pdf


THEATER DANSDAG 

 

 

 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-50-theaterdansdag.pdf


DRIE KONINGEN ZINGEN H. HART KERK 
 

Drie koningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis van de drie koningen; 
Caspar, Balthasar en Melchior. Op zaterdag 6 januari 2018 vieren we dat feest van Drie 
Koningen opnieuw. Dit willen we graag met alle kinderen uit Vught en omstreken vieren.  
Alle kinderen mogen meelopen met een lampion en verkleed meelopen als koning in de 
optocht die start vanaf de IJsbaan Vught en loopt naar Huize Elisabeth. Nadat we daar 
liedjes hebben gezongen en het kerstverhaal hebben gehoord mag je als je wil voor het 
goede doel Drie Koningen gaan zingen langs de deuren! Je kan daarna het opgehaalde 
geldbedrag inleveren bij de Heilig Hart Kerk en een lekkere warme chocomelk drinken.  
  

PROGRAMMA ZATERDAG 6 JANUARI 2018: 
16.45 uur Verzamelen bij de IJsbaan in Vught 
17.00 uur Start optocht vanaf de IJsbaan Vught naar Huize Elisabeth 
17.45 uur Afsluiting in Huize Elisabeth, zingen langs de deuren 
18.30 – 19.00 uur Collectebus inleveren in de Heilig Hart Kerk met warme chocomelk 
  

We zingen voor de kinderen in Oekraïne. 
  

ALLE KINDEREN DIE MEEDOEN KRIJGEN WAT LEKKERS EN EEN KAARTJE 
OM TE GLIJDEN BIJ DE IJSBAAN! 
 

IJSHOCKEY CLINIC MOVE VUGHT 
 

 

  

 

Dinsdag 19 december 2017 a.s. organiseren wij (stagiaires vanuit Move Vught) een IJs-
hockey clinic. Deze zal plaatsvinden op de ijsbaan van Vught ( Marktveld ) van 17:00 tot 
18:00. Deze clinic is bedoeld om je kennis te laten maken met de sport IJshockey. Het is 

niet erg of je wel of niet kunt schaatsen dit gaan we jullie allemaal leren. Ook leren we jullie 
IJshockey aan.  
 

Donderdag 28 december 2017 organiseren wij ook een IJshockey toernooi. We hopen 

dat je ook dan aanwezig bent. We gaan er dan een super gaaf toernooi van maken en 
hopelijk win jij het!! Je maakt dan kan ons een super coole prijs!  
 

Schrijf je in op: www.ijsbaanvught.nl/ijshockey-jeugd/  
 

Zowel de clinic als het ijshockeytoernooi is voor jongens én meisjes van 10 t/m 14 jaar. Als 

je meedoet dan krijg je ook nog een vrijkaartje voor de IJsbaan. Heb jij er ook net zoveel 
zin in als wij? Kom dan vooral naar onze clinic toe!!  
Voor meer informatie kun je kijken op www.movevught.nl en volg ons op Facebook en 
Instagram. Heb je vraag dan kun je altijd een mailtje sturen naar info@movevught.nl  
Tot ziens op de IJsbaan! 
 

Jochem, Jermaine, Kirsten & Daan 
Stagiaires van MOVE Vught 

 
 

http://www.ijsbaanvught.nl/ijshockey-jeugd/
http://www.movevught.nl/
mailto:info@movevught.nl


 
 

http://www.ijsbaanvught.nl

