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07/01/2016 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 17 dec.  

Vrijdag 18 dec. Maandoverzicht 5 komt uit 
08.45 u.-11.00 u.: schaatsen door gr. 5 & 6 (volgens schema) 

10.30 u.-12.00 u.: schaatsen door gr. 7 & 8 (volgens schema) 

’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE groepen  

(begin Kerstvak. t/m 01 jan. 2015) 
Maandag 04 jan.  

Dinsdag 05 jan. 16.00 – 17.30: OB & BB - overleg 

 

Woensdag 06 jan. Drie Koningen  
11.00-12.30: Hoofdluiscontrole groepen 1-2A t/m 8A  

Donderdag 07 jan.  

Vrijdag 08 jan. spelletjesmiddag gr. 1/2 

 

 
 

KERSTGROET  
 

 

 
 

Eén ster  

maakt de lucht minder dreigend.  

Eén kaars  

maakt de nacht minder zwart.  

Eén hand  

maakt de weg minder eenzaam.  

Eén stem  

maakt de dag minder stil.  

Eén vonk  

kan begin van nieuw vuur zijn  

Eén noot 

 het begin van een lied.  

Eén kind  

het begin van een toekomst.  

 
Jacqueline Roelofs – van der Linden 

______________________________________________________________ 
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HERINNERING …. OUDERBIJDRAGE 2015 - 2016 …. HERINNERING  
 

Via een apart MSI bericht van de ouderraad heeft u de vraag gekregen de ouderbij-
drage voor dit schooljaar vóór 1 feb. 2016 te voldoen. Wij danken u bij voorbaat voor 

uw bijdrage. 
 

LOT CONTROLE NA DE KERSTVAKANTIE!! ! 
 

Beste ouders, 
 

Op WOENSdag 6 januari staat er weer een hoofdluiscontrole 
op het programma. Wij stellen het namens alle LOT ouders op 
prijs als de kinderen  

- met 'schoon gewassen haren' naar school komen en  
- dat er geen gel, wax en  
- ingewikkelde vlechten in de haren zitten.  

 

 

Uiteraard ligt er ook een stukje verantwoordelijkheid bij u als ouder, om van te voren te 
checken of uw kind luizen heeft en zodoende al te behandelen. Doe dit overigens 
NIET op de ochtend zelf.  
 

Zodra een LOT ouder een luis of levende neet in het haar van uw zoon/dochter heeft 
gevonden wordt u als ouder opgebeld en kunt u uw zoon/dochter komen halen.  
Uw kind mag dan dus NIET terug naar de klas.  
Bij oude neten mag uw kind gewoon op school blijven, maar verzoeken wij de ouders 
om toch echt te blijven kammen. 
 

Aan het Luizen Opsporings Team het verzoek deze datum te noteren zodat iedereen!! 

er weer is. Het is erg vervelend als je het luizenpluizen alleen moet doen!!  
Verzoek aan de klassenouders om te zorgen dat er voldoende LOT ouders zijn (mini-
maal 2 per klas). 
 

De LOT ouders worden om 11:15 uur verwacht  
 

Wij wensen jullie alvast Prettige feestdagen en mooi en gezond 2016! 
 

Namens de commissie Gezondheid & Preventie, 
 

Michelle Kwantes-van Schaik en Kim Wesselman 

______________________________________________________________ 
 

  



 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Fee de Gier  groep 1/2C 
 

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

FIRST LEGO LEAGUE REGIFINALE 
 

Op school werden joep, Julia, Wout, Eline, Niels, Maura, 
Esmée, Tim en Emily uit de klas gehaald voor uitleg over de 
first lego league. We hoorden dat het thema zwerfafval was . 
We hebben onderzoek gedaan naar zwerfafval. Daarom zijn 
we naar de gemeente gegaan. Om te kijken wat voor afval 
er was. We verzonnen een oplossing om het zwerfafval te 
verminderen. 

 

We maakten er een spel van, daarna hebben we het spel aan de gemeente laten zien. 
De gemeente was al met zoiets bezig. Ook hebben we ons verzonnen spel gepresen-
teerd  aan de klassen en op het schoolplein gespeeld. Bij de lego league vonden ze 
het spel ook een goed idee. Alleen moesten we er nog iets meer onderzoek  over 
doen. Daarna gingen we programmeren met de robot. We zijn de lego tafel gaan op-
bouwen.  
Een ander onderdeel van de FLL is de robot wedstrijd daarbij moesten we  de robot 
programmeren. Op 12 december zijn we naar de wedstrijd van  de first lego league  
gegaan. Jammer genoeg konden Esmée en Tim niet meedoen. Eerst hadden we een 
samenwerkingsopdracht gedaan die ging erg goed. De jury had daar geen commen-
taar op gegeven. De presentatie die we daarna moesten doen ging ook goed, de jury 
was heel erg enthousiast. Daarna gingen we oefenen voor de wedstrijd, dat ging goed. 
We moesten vier wedstrijden spelen en de hoogste score die we gehaald hebben is 
237 punten. Vier van onze vijf missies zijn gelukt. We zijn daar 13e geworden van de 
33.  Het was heel leuk en hebben veel gedaan. We hadden ook veel tijd tussendoor, 
we konden veel leuke dingen doen in de klassen van de school, zoals naar Mad Sci-
ence. Buiten stond een groot monument van een stoel, daar zijn we op geklommen dat 
was erg leuk. 
 

   
 

Het was erg spannend!! Helaas hebben we geen beker gewonnen, maar de troost 
prijs. Dat was popcorn. En omdat de tasjes missie was gelukt kregen we appeltaart 
van juf Babette! 
Dit was ons FLL avontuur! 
 

  



KERSTSPEL 1-2D 
 

De afgelopen weken is groep 1 2 D goed bezig geweest met het voorbereiden van het 
Kerstspel. De rollen werden door de kinderen samen verdeeld. Iedereen kreeg een rol waar 
hij of zij zich prettig bij voelde. De kleding werd bij elkaar gezocht en de vleugels van de 
engelen werden door de kinderen zelf gemaakt. Daarna werd het Kerstspel geoefend en 
hebben ze geleerd hoe je voor publiek moet spelen. We hebben enorm ons best gedaan en 
samen hebben we het Kerstspel voor een aantal groepen, de ouders, opa’s, oma’s en an-
dere belangstellenden gespeeld. De kinderen waren enorm trots en de toeschouwers gaven 
een oorverdovend applaus.  
Yvonne en Mieke zijn enorm trots op deze groep fantastische KANJERS en wensen ieder-
een een fijn Kerstfeest en een heel gelukkig Nieuwjaar! 
 

   
 

THE NATIVITYSTORY FROM MALTA 
 

eTwinning project in groep 1/2a 
 

In het vorige weekbulletin schreven we over het eTwin-
ning project van groep 1/2a van De Schalm met een 
klas van de Mosta Primary School uit Malta. Deze 
week arriveerde het langverwachte pakket over de 
post. 
 

De kinderen uit Malta hebben een boek met prachtige 
illustraties over het kerstverhaal  gemaakt en die naar 

ons opgestuurd. KLIK HIER  

 

 

 

Ook deden de leerlingen er een zelf gemaakte kerststal van 
papier-maché bij. Dat die op de lange reis naar Nederland 
een beetje ingedeukt was geraakt door de post, mag de pret 
niet drukken, want groep 1/2 was heel blij met hun cadeau. 
 

In deze laatste week zien juf Anneke en juf Monique dat de 
kinderen regelmatig het kerstverhalenboek pakken om in 
te kijken of om de mooie tekeningen na te tekenen.  
Heel groep 1/2a vond het hartstikke leuk om aan dit eerste 
eTwinning project te werken. 

 

Het kan dan ook maar zo dat er komende tijd ergens op school een vervolg op komt.  

 

https://youtu.be/-iZbWFk_Rmc


 

   



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

53 
28 dec. 
 
Kerstvakantie 
 

29 dec. 
 
Kerstvakantie 
 

30 dec. 
 
Kerstvakantie 

01 
04 jan. 
 
 

05 jan. 
 
16.00 – 17.30: OB & BB 
- overleg 
 

06 jan. 

Drie Koningen 

 
11.00-12.30: Hoofdluis-
controle groepen 1-2A 
t/m 8A 

02 
11 jan. 
 
19.45-22.00: MR-
vergadering 
 

12 jan. 
 

13 jan. 
 
20.00-22.00: Ouderraad-
vergadering 
 

03 
18 jan. 
 
Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 
16.00-18.30: BOVO-
overleg Vught  
 

19 jan. 
 

Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 
 

20 jan. 
 

VOORLEESONTBIJT 

 
Adviesgesprekken gr. 8 
& 8A (volgens planning mi.+av.) 
 

04 
25 jan. 
 
15.45: Maandagge-
sprekken (gr. 1/2 t/m gr. 
8a) 
 

26 jan. 
 
DAG van de POËZIE 
16.00 – 17.30: OB & BB 
- overleg 
20.00-22.30: GMR-
vergadering 

27 jan. 
 
studieMIDDAG TEAM 
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05 

18/12/2015 - 
28/01/2016  

 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

31 dec. 
 
Kerstvakantie 

     

01 jan. 2016  
 
EINDE Kerstvakantie 
 

02 jan. 
 
 

03 jan. 
 
 

07 jan. 
 
 

08 jan. 
 
spelletjesmiddag gr. 
1/2 

09 jan. 
 

10 jan. 
 

14 jan. 
 
schooladvies gaat 
mee met de groepen 
8 
16.00 – 17.30: 
TEAMvergadering 
 

15 jan. 
 
Bezoek Natuurmuse-
um Tilburg (gr. 6) 

16 jan. 
 

17 jan. 
 
Schoolvolleybaltoer-
nooi gr. 4 t/m 6 & 7/8 
(o.v.b.) 

21 jan. 
 

Adviesgesprekken gr. 
8 & 8A (volgens planning 

mi.+av.) 
 

22 jan. 
 
ROOSTERVRIJ gr 
1/2 
Bezoek Natuurmuse-
um Tilburg (gr. 6A) 

23 jan. 
 

24 jan. 
 

28 jan. 
 
maandoverzicht 6 
komt uit 
16.00 – 17.00: ‘Time 
for Tea’ moment 
TEAM 
 

29 jan. 
 
Bezoek Rijksmuseum 
Amsterdam (gr. 7 & 
7A) 

30 jan. 
 
BENELUX finale FLL 
te Venlo 
 

31 jan. 
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INZAMELING WEDEROM GROOT SUCCES 
 

BEDANKT ALLEMAAL! 
 

Met dank aan de spontane hulp van enkele ouders en leerkrachten en het enthousi-
asme van de leerlingen van groep 6, hebben we onze kerstactie afgerond! 
Gisteren hebben we een enorme berg speelgoed, kleding, toiletartikelen en zoveel 
meer dat we hebben gekregen, bij het thuishonk van Jeugd Aktief Vught afgegeven,  
van waaruit het zijn bestemming gaat krijgen. 
  
Net als twee jaar geleden was het ook deze keer weer overweldigend en hartverwar-
mend om te zien hoe veel mensen de moeite hebben willen/kunnen nemen  
om eens door hun spullen te struinen om deze af te staan aan een ander. 
 

Ik heb geprobeerd om alles dat we mochten ontvangen te fotograferen, maar geen 
enkele foto doet werkelijk recht aan de werkelijkheid. Het was zoveel meer  
dan dat ik kan vastleggen of waar ik op had gehoopt! Ik ben dan ook enorm trots op 
het resultaat. 
 

  
 

Het was weer een hele dankbare klus en ik denk dat we door onze gezamenlijke inzet 
een hele hoop kinderen heel erg blij gaan maken! 
Dank, dank, dank je wel aan iedereen, ouders én kinderen, voor jullie belangeloze 
giften (en lieve reacties op dit initiatief!)!  
Hele fijne feestdagen en een bijzonder liefdevol 2016 gewenst! 
 
Lieve groet, 
Maud de Bruyne 

______________________________________________________________ 

 



VERJAARDAGEN KOMENDE PERIODE EN IN DE MAAND JANUARI: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
21-12 Julie van Spaendonck 3  12-01 Floor van der Heijden 1/2D 
21-12 Sanne Koolen 3A  16-01 Casper Wouters 7 
24-12 Eline Clercx 4A  17-01 Jesse Boers 8 
24-12 Julia Ponjé 1/2D  18-01 Fiene van Oeijen 6A 
26-12 Colette Brakels 7A  19-01 Joep Derissen 6A 
27-12 Féline Mutsaers 3  21-01 Guus Daanen 7A 
28-12 Joris Houben 7A  22-01 Thom Velt-05jer 3A 
29-12 Tim Stehmann 6  23-01 Floortje Lingg 5A 
31-12 Cathelijn Klarenbeek 8  23-01 Robert Kuiper 7 
31-12 Fransje de Vries 1/2A  24-01 Olivia Potters 5 
31-12 Kaimen Derks 1/2E  25-01 -03je Frijns 8 
01-01 Elize Dix 5A  26-01 Thijs ten Horn 8 
03-01 James Boeijen 3  27-01 Elisa van Iersel 6 
04-01 Taeke van Deursen 3  27-01 Julius Haas 1/2E 
05-01 Mette Hanssen 1/2D  27-01 Marijn Kemperink 6 
06-01 Daan Knijff 3  27-01 Tijn Janssen 3 
07-01 Hein Coenen 1/2A  28-01 Valentijn Kolster 4A 
07-01 Julia Kimmel 4  29-01 Iris Malbasic 8A 
07-01 Loekie Spits 1/2C  29-01 Nanna Geeris 4A 
09-01 Faas Weck 1/2B  29-01 Thom Bergknut 5A 
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND JANUARI 2016: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
04-01 t/m 08-01 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 
     

12-01 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 
19-01 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 
20-01 juf Monique Teulings 1/2A  juf Anneke Dielissen 
26-01 dhr. Gerard de Ronde dir.  n.v.t. 

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PAX KINDERHULP ZOEKT GASTOUDERS 
 

 

Wie is Pax Kinderhulp? 

Pax Kinderhulp is een landelijke organisatie, die kansarme 
kinderen uit het buitenland gedurende een drietal weken de 
sfeer van een gewoon Nederlandse gezin wil laten ervaren 
en hen een plezierig verblijf hier wil bieden. Het gaat hier 
om kinderen uit kindertehuizen, kinderen die het thuis niet 
breed hebben eenoudergezinnen, probleemgezinnen, kort-
om: kinderen met minder kansen dan onze eigen kinderen. 

Voor meer info KLIK HIER 
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LOOP MET 3 KONINGEN 
 

 
 


