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23/12/2016 - 

12/01/2017 

 
 

AGENDA: 
Donderdag 22 dec.  

Vrijdag 23 dec. Maandoverzicht 5 komt uit 
08.45 u.-11.30 u.: schaatsen voor gr. 8, 5-6 & 7 (volgens schema) 

’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE groepen  

(begin Kerstvak. t/m 06 jan. 2017) 
  

 

Vrijdag 06 jan Drie Koningen 

info H. Hart kerk iz Drie Koningen lopen 

Zaterdag 07 jan.  

Zondag 08 jan.  

Maandag 09 jan.  

Dinsdag 10 jan. 16.00 – 17.30: OB & BB – overleg 
19.30–21.00: overleg werkgr. ‘GELUK’ 

Woensdag 11 jan. 11.00-12.30: Hoofdluiscontrole groepen 1-2A t/m 8A  
13.00–15.30: overleg werkgr. ‘REKENEN’ 

Donderdag 12 jan.  

Vrijdag 13 jan. spelletjesmiddag gr. 1/2 

 

 
 

KERSTGROET  
 

 
 

13 sept. 1926 - 13 sept. 2016, bs De Schalm 90 jaar 
 

Schoolthema 2016 - 2017 : ‘GELUK’ 
 

Geluksuitspraken vanuit alle groepen van onze school. 

Wij wensen u 

gezellige feestdagen  

 
en een 

 

 

2017 
 

Team en medewerkers  

bs. De Schalm, Vught 
 

Theresialaan 34 

5262 BN Vught 

 
 

GELUKKIG

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-50-drie-koningen.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-51-maandoverzicht-jan-2017.pdf
https://issuu.com/schalm/docs/kerstkaart_2016_bs_de_schalm


VERKEERSSITUATIE ACHTERZIJDE GEWIJZIGD  
 

Velen van u hebben het ongetwijfeld al ervaren maar voor de zekerheid maken we 
hierbij nog even melding van het feit dat er gele ‘nonnenkappen’ geplaatst zijn op het 
terrein van KENTALIS achter onze school. 
 

De reden voor het plaatsen van deze objecten ligt in het feit dat er, ondanks herhaalde 
verzoeken in ons weekbulletin dit niet te doen, toch auto’s geparkeerd werden op het 
gras door ouders/verzorgers van onze school. Er restte KENTALIS daardoor niets an-
ders dan deze maatregel te treffen. 
 

Het gevolg evenwel is dat de doorgang van en naar de échte parkeervakken dermate 
smal geworden is dat het ondoenlijk is wanneer er, zoals de afgelopen tijd vaak ge-
beurde, auto’s geparkeerd worden op de weg.  
 
Komt u met de auto naar onze school, rijdt u dan zo ver mogelijk door en parkeert u 
uw auto a.u.b. in de hiervoor bedoelde vakken.  
 

Het terrein aan de achterzijde is géén openbaar terrein. U bent hier te gast!  

Wanneer u hier gebruik van wilt blijven maken, is het belangrijk dat u zich ook als gast 
gedraagt en u zich houdt aan de geldende afspraken! 
 

Namens de directie van KENTALIS dank voor uw medewerking 
 

KERST EN GELUK GAAN SAMEN  
 

Via de ‘link’ in de mail waarmee wij u als ouder van onze school informeren over het 
verschijnen van ons weekbulletin, maakt u op een andere manier kennis met het thema 
van ons ‘GELUKSJAAR’. 
 

Wij wensen u een GELUKKIG 2017 
 

TEAM bs De Schalm  

______________________________________________________________ 
 
  



 
 

HOOFDLUISCONTROLE JANUARI 2017  
 

Beste Ouders, 
Na de kerstvakantie op woensdag 11 januari staat er weer een 
luizencontrole gepland. Als u mee kunt komen helpen, kunt u 
zich hiervoor opgeven bij de klassenouder van uw groep. Het 
pluizen gebeurt klassikaal. Dat is de meest effectieve manier en   

voor kinderen en ouders het prettigst. Dat betekent ook dat elke klas voldoende hulp-
ouders moet hebben. De luizencontrole start om 8:45. Hulpouders wordt gevraagd 
door de hoofdingang naar binnen te komen. Als er bij een kind luizen zijn gevonden, 
mag het gewoon terug de groep in. Enkel directie wordt op de hoogte gesteld, zodat 
ouders gebeld kunnen worden dat hun kind luizen heeft. De groepsleerkracht wordt 
pas aan het einde van de ochtend ingelicht. Alle ouders uit de groep krijgen een brief 
mee naar huis om extra te controleren. We verzoeken alle kinderen met schoonge-
wassen haren zonder ingewikkelde vlechten en zonder gel naar school te laten ko-
men. Natuurlijk blijft van belang uw kind zelf op luizen te controleren. We verz! oeken 
u dit echter niet de ochtend van de luizencontrole te doen. 
 

Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen en een heel GEZOND 2017! 
 

Hartelijke groeten 
Jessica en Ingrid  
Commissie gezondheid en preventie Ouderraad 

 

2 nuttige links: 

- KAMINSTRUCTIE HOOFDLUIZEN 
- RIVM HOOFDLUIS 

______________________________________________________________ 
 

 
 

WELKOM  
 

Wij heten van harte welkom: 
 

 Floor  groep 1/2B 
 

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

GELUKSLES IN GR 6A 
 

 

Donderdag 15 oktober werd in groep 6a de eerste 
geluksles gegeven door Guus, Filip, Jackie en Julia. 
Eerst begon ik (Julia) met een stukje voorlezen uit 
het werkboekje over GELUK. Toen dat klaar was, 
begon Jackie met een vragenlijst. Ze stelde steeds 
vragen waar iedereen zijn/haar eigen mening over 
had en dan vroeg ze wie het eens of oneens was. 
We hadden ook een PowerPoint gemaakt, zodat alle 
kinderen het een beetje konden volgen. We hadden 
als huiswerkopdracht gekregen dat we allemaal iets  

http://www.hoofdluizen.nl/kaminstructies
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis


mee moesten nemen wat ons gelukkig maakten. Toen hadden we een paar kinderen 
naar voren geroepen om te vertellen wat ze mee hadden genomen en waarom dat 
hun geluksvoorwerp was. Daarna mochten we zelf 
les 1 gaan maken. Daar hadden we 15 minuten de 
tijd voor. Daarna mocht het groepje nog een keer 
voor de klas komen en gaven de anderen kinderen 
ons ze tips en tops. Volgens mij vonden alle kinderen 
het een leuke geluksles. Wij tenminste wel! 
Geschreven door Filip en Julia. 

 
 

E NATIVITY STORY; eTWINNING PROJECT IN GROEP 1/2D 
 

Afgelopen week lieten we u op deze plaats weten dat de klas van juf Mieke en juf Yvonne 
deze maand in de ban is van eTwinning. Het door hen gemaakte boek hebben ze op-
gestuurd naar een school in Polen. Ook deze kinderen hebben een boek gemaakt voor 
onze groep 1-2D. Een écht feestje dus 
Gister ontvingen zij de volgende reactie uit Polen: 
------------------------------------------------ 
Hi Monique! 
Here are some of my students' photos with your lovely book. 
The older children who take part in the project presented it to their younger friends from 
class 2. 
They were so happy! Thank You so much! 
Joanna 
 

   
------------------------------------------------ 
Mocht u afgelopen week géén kans hebben gezien het fraaie boek van onze groep 1-

2D te bekijken  … klik dan HIER en u krijgt het boek als nog te zien. Miss Monique 

leest het voor. 
 

HERHALING.. SCHOOLSCHAATSEN IN TEKEN VAN SHORTTRACK CLINIC 
 

Vandaag, vrijdag 23 december, staat het schoolschaatsen op het programma. Dit jaar 

zullen alle groepen een shorttrack clinic krijgen van trainers van Shorttrack Brabant en 
de KNSB. Wanneer u dit leest zijn ze hier enthousiast mee bezig. De foto’s (volg DE 
LINK) laten u zien hoe het is ervaren. 

______________________________________________________________ 
 
 

 
  

https://youtu.be/jtxSKZx9TRc


  



 
 

 

WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 

01 
02 jan. 
 

KERSTVAKANTIE 
 

03 jan. 
 

KERSTVAKANTIE 
 

04 jan. 
 

KERSTVAKANTIE 
 

02 
09 jan. 
 

 

10 jan. 
 

16.00–17.30: OB - over-
leg 
19.30–21.00: overleg 
werkgr. ‘GELUK’ 
 

11 jan. 
 

08.45-09.30: Hoofdluis-
controle groepen 1-2A 
t/m 8A 
13.00–15.30: overleg 
werkgr. ‘REKENEN’ 
 
 

03 
16 jan. 
 

15.45–16.30: overleg 
werkgr. ‘BEGAAFDEN’ 
18.45–20.30: H. Vormsel 
bijeenkomst 
 
 

 

17 jan. 
 

20.00-22.00: 
Ouderraadvergadering 
 

18 jan. 
 

VOORLEESONTBIJT 

 
 

04 
23 jan. 
 

15.45: Maandaggesprek-
ken (gr. 1/2 t/m gr. 7a) 
19.45-22.30: MR-verga-
dering 
 
 

 

24 jan. 
 

NOT-vakbeurs 2017 
16.00–17.30: BB - over-
leg 
20.00-22.30: GMR-ver-
gadering 
 

25 jan. 
 

NOT-vakbeurs 2017 
SSPOH stedelijke studie-
dag directies scholen-
stichtingen Den Bosch 
e.o. 
19.45-21.30: lezing 
‘beelddenken’ 

 

05 
30 jan. 
 

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

 

31 jan. 
 

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

 

01 feb. 
 

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

 

   



 

 
05 

23/12/2016 - 
26/01/2017 

 
 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

05 jan. 
 

KERSTVAKANTIE 

 

06 jan. 
 

Drie Koningen 

 
 

07 jan. 
 

 

08 jan. 
 

 

12 jan. 
 

 

13 jan. 
 

spelletjesmiddag gr. 
1/2 
 

14 jan. 
 

 

15 jan. 
 

 

19 jan. 
 

16.00-17.30: 
TEAMVERGA-
DERING 
 
 

20 jan. 
 

 
 

21 jan. 
 

 
 

22 jan. 
 

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

26 jan. 
 

NOT-vakbeurs 2017 
DAG van de POËZIE 
maandoverzicht 6 
komt uit 
schooladvies gaat 
mee met de groepen 
8 
16.00–17.30: OB - 
overleg 

27 jan. 
 

NOT-vakbeurs 2017 
ROOSTERVRIJ gr 
1/4 

28 jan. 
 

NOT-vakbeurs 2017 
 

 

29 jan. 
 

 

12.00: i.v.m. studiemiddag 

TEAM 
ROOSTERVRIJE 
MIDDAG voor ALLE 
overige GROEPEN 

02 feb. 
 

Adviesgesprekken gr. 
8 & 8A (volgens planning 

mi.+av.) 
 

03 feb. 
 

 

 

04 feb. 
 

 

 

05 feb. 
 

 

 

  





VERJAARDAGEN DEZE WEEK EN IN DE MAAND JANUARI 2017: 
 

datum  gr.  datum  gr. 
22-12 Felix  3A  09-01 Charlotte  1/2A 
24-12 Julia  1/2D  09-01 Faas  3 
24-12 Eline  5A  12-01 Floor  3 
26-12 Colette  8A  15-01 Binck  1/2A 
27-12 Fee  1/2C  16-01 Casper  8 
27-12 Féline  4  18-01 Cas  1/2A 
27-12 Donna  6  18-01 Lex  6A 
27-12 Annemijn  7A  18-01 Fiene  7 
28-12 Joris  8A  19-01 Joep  7 
29-12 Valentijn  3  21-01 Guus  8A 
29-12 Tim  7  22-01 Floris  1/2B 
31-12 Fransje  1/2A  22-01 Elisa 1/2B 
31-12 Kaimen  1/2E  22-01 Thom 4A 
01-01 Elize  6A  23-01 Floortje  6A 
03-01 James  4  23-01 Robert  8 
04-01 Taeke  4  24-01 Olivia  6 
05-01 Mette  3  27-01 Julius  3A 
06-01 Daan  4  27-01 Tijn  4 
07-01 Hein  1/2A  27-01 Elisa  7 
07-01 Loekie  1/2C  28-01 Valentijn  5 
07-01 Julia  5A  29-01 Nanna  5A 
 

VERLOF / AFWEZIG IN DE MAAND JANUARI 2017: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
27-12 De juffen en meesters 

genieten van een 
welverdiende kerstvakantie 

t/m 
06-01 

================================= 
10-01 juf Hilde  4  juf Anne Marie  
12-01 juf Anne Marie  4  juf Hilde  
13-01 juf Marlous  5A  de vervangerspool regelt dit 
16-01 juf Mieke  1-2D  juf Yvonne  
17-01 juf Mieke  1-2D  juf Yvonne  
 meester Luuk  7  de vervangerspool regelt dit 
 meester Jasper  7A  de vervangerspool regelt dit 
 juf Britt  8  de vervangerspool regelt dit 
18-01 juf Mieke  1-2D  juf Yvonne  
19-01 juf Nicole  1-2C  juf Jolanda  
20-01 juf Jolanda  1-2C  juf Nicole  
23-01 juf Mieke  1-2D  de vervangerspool regelt dit 
 juf Sophie  1-2E  de vervangerspool regelt dit 
24-01 juf Mieke  1-2D  de vervangerspool regelt dit 
26-01 juf Yvonne  1-2D  juf Mieke  
 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  

______________________________________________________________ 
  



INGEKOMEN BERICHTEN 
 

BSO PARTOU THERESIALAAN  

 

De laatste schoolweek van het jaar is weer van start gegaan. Deze 
week genieten de kinderen van de heerlijke kerstsfeer op de bso. 
Zo zijn de kinderen dinsdag naar de kerstmarkt geweest op locatie 
Lidwinastraat. Daar mochten ze een ritje maken op de arrenslee, een 
kerstfilm kijken, lekkere soep en wafels eten, warme chocomelk drin-
ken, kerststukjes versieren en nog veel meer. 

 

 

Tijdens de Kerstvakantie is er weer een gevarieerd programma voor de kinderen. 

Voor het complete programma en meer KLIK HIER! 
 

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 rui-
kende 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 op-

tocht KLIK HIER! 

 
FUN-2-MOVE KERSTSCHAATSEN 
 

 
 
 

Beste jongens en meisjes, 
 

De kerstvakantie staat voor de deur en dat betekent twee weken lang genieten van de 
IJsbaan in het Centrum van Vught. MOVE Vught organiseert nog een aantal ijs-gekke 
activiteiten. Jullie komen toch ook? Op dinsdag 27 en woensdag 28 december onder-
steunen wij de stichting IJsbaan met het aanbieden van schaatslessen.  
Zelf organiseren wij, wederom helemaal gratis verschillende activiteiten. En we hebben 

een leuke actie. Wanneer je deelneemt aan een activiteit van MOVE krijg je een vrij-
kaartje voor de IJsbaan cadeau. Wacht dus niet te lang en schrijf jezelf in! Let op voor 
sommige activiteiten zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol=vol. 
Programma MOVE Vught: 

- Woensdag 4 januari 2017 van 09.00-11.00 uur; “IJshockeytoernooi” voor de 
groepen 6 t/m 8 

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-51-partou.pdf
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-50-drie-koningen.pdf
http://www.movevught.nl/#activiteiten


- Woensdag 4 januari 2017 van 11.15-12.30 uur; “IJskegelen” voor de groepen 
6 t/m 8 

- Woensdag 4 januari 2017 van 19.00-21.00 uur; “Sportquiz” voor 12 t/m 18 jaar 
- Vrijdag 6 januari 2017 van 11.00-12.00 uur; “Ter band, ter ijs en in de sneeuw” 

voor de groepen 3 t/m 5 

- Vrijdag 6 januari 2017 van 12.00-13.00 uur; “Ter band, ter ijs en in de sneeuw” 
voor de groepen 6 t/m 8 

Je kunt je inschrijven op de website van de IJsbaan www.ijsbaanvught.nl. Hier is ook 
meer informatie te vinden over het programma.  
 
Namens MOVE Vught danken wij jullie allemaal van harte voor jullie enthousiaste deel-
name, het afgelopen jaar, aan onze activiteiten en evenementen. We danken de scholen 
voor de ruimte die we hebben gekregen om ouders en kinderen via de nieuwsbrieven 
te informeren over onze activiteiten.  
 

Wij wensen jullie allemaal hele een hele fijne kerstvakantie, prettige feestdagen en een 
goede jaarwisseling! 
 
 

 

http://www.ijsbaanvught.nl/


PH GROTE GYMFEEST 
 

 
 

 


