
 
 

B a s i s s c h o o l  D e  S c h a l m ,  T h e r e s i a l a a n  3 4 ,  5 2 6 2  B N   V u g h t ,  0 7 3  6 5 6 3 6 7 8 ,  i n f o @ d e s c h a l m v u g h t . n l  

 
 
 

Betreft: informatie GELUKSWEEK 
 
 

Vught, donderdag 23 februari 2017 
 

 
Beste ouder, 
 
 
Enige tijd geleden heeft u kunnen lezen over de geluksweek. Dit hoogtepunt van het jubileumjaar zal 
plaatsvinden in de week van 20 t/m 24 maart. De oproep om op 22 maart een geluksworkshop te geven 
is zeer goed beantwoord en de leerkrachten werken momenteel aan een draaiboek voor deze woens-
dagochtend. 
 
Maar, het gaat niet alleen over deze woensdag. Graag lichten we al een verder tipje van de sluier op. 
 
Op maandagochtend wordt de geluksweek om 9:00 op het schoolplein geopend door dhr. De Ronde. 
Alle ouders zijn daarbij van harte uitgenodigd. Na deze start gaan de kinderen naar de klas om de 
geluksweek in te luiden met “champagne”. Daarna gaan de kinderen geluk verspreiden in Vught. Een 
aantal groepen zullen een beroep doen op ouders om de kinderen te begeleiden bij het verspreiden van 
dit geluk. U zult hierover separaat worden bevraagd. 
 
Op dinsdagmiddag gaan de kinderen aan de slag met het schrijven van liedteksten. Een aantal van 
deze teksten zal verder worden uitgewerkt en op muziek worden gezet. Deze worden later in het school-
jaar opgevoerd. 
 
Woensdagochtend staat in het teken van workshops. Zoals gezegd hebben we de workshops nu in 
kaart gebracht en werken de leerkrachten aan een draaiboek voor deze ochtend. De bedoeling is dat 
alle kinderen ten minste 2 workshops kunnen volgen en verder zal er een breed aanbod zijn van allerlei 
leuke activiteiten waar de kinderen tussen de workshops aan deel kunnen nemen. We kunnen absoluut 
nog ouders gebruiken om deze ochtend te komen helpen. Geef je beschikbaarheid op via rosl.veltme-
ijer@kpnmail.nl. Gezien het diverse aanbod aan workshops is het handig om de kinderen deze ochtend 
sportieve kleding aan te geven. Verder hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te nemen. 
Hierin wordt voorzien vanuit school. 
 
Op donderdagmiddag wordt de school omgebouwd tot een heus geluksmuseum. Iedere klas verandert 
in een expositieruimte waarin de kinderen al hun creaties kunnen uitstallen. 
 
Op vrijdagmiddag wordt de jubileumweek om 15:00 op het schoolplein afgesloten met de onthulling 
van het jubileumkado van de kinderen en ouders aan school. Alle ouders zijn hiervoor van harte uitge-
nodigd.  
 
Om 15:30 kunnen de ouders en kinderen op museumbezoek in de klassen. 
 
 
Wij hopen dat we er samen met u een hele gelukkige week van kunnen maken! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Het gelukscomité 
 


