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Koffie-uurtje:  
Op woensdag 21 november was er ’s morgens  
van 8.30 uur- 9.30 uur weer een koffie uurtje 
om over het onderwijs op onze school te 
praten. Bestuursleden Wendy Hebbink en 
Greetje Wagenvoort hebben samen met Bert 
Eskes en Louise Brouwer met enkele ouders 
van gedachten gewisseld over onze school. 
De onderwerpen waren: 

Schoolfruit:  
Er is op 3 dagen gratis EU-schoolfruit. Als er te 
weinig is, zal het aangevuld worden door de 
ouderraad. Het is gedurende 20 weken. 
Gezonde school: 
Voor de pauzes meegeven brood en fruit en 
het liefst een beker drinken. De ouders vinden 
dat de school de regels moet blijven 
communiceren. Ook de traktaties  het liefst 
gezond en klein houden. 
Bouwlezen: 
Het bouwlezen vindt plaats op 4 ochtenden  in 
het stiltelokaal.  
Groep 5: 
De ouders willen graag dat groep 5 ook samen 
dingen blijft doen op school, voor een fijn 
groepsgevoel, zodat de groep die verdeeld is 
over 2 klassen niet uit elkaar valt. 
App: 
Ouders willen graag dat de school gaat 
gebruik maken van een school app voor de 
mobiele telefoon. 
Muziek: 
Er wordt structureel muziekles gegeven door 
een leerkracht van de muziekschool. 
We gebruiken de methode 1-2-3 Zing. 
Ouders kunnen buiten schooltijd hun kinderen 
laten deelnemen aan blokfluitles.  
 

Engels: 
De kinderen krijgen Engelse les in alle 
groepen. Soms helpt onze buurman Tom bij 
de lessen. Hij is een “native speaker”. 
 
Nieuwe directeur: 
Het bestuur geeft aan binnenkort hierover 
met de ouders te communiceren. 

 
Sinterklaasfeest: 
Het sinterklaasfeest wordt gehouden op 
dinsdag 5 december. 
Het feest begint op 8.30 uur op het plein. 
Informatie en overige tijden ontvangt u via de 
mail en via een extra nieuwsbrief. 
 
Kerststerren: 
De ouderraad wil weer kerststerren gaan 
verkopen. De bestellijsten zijn uitgedeeld aan 
de oudste kinderen.  
Op vrijdag 30 november kunnen de lijsten 
weer ingeleverd worden, zodat de bestelde 
kerststerren op vrijdag 7 december kunnen 
worden geleverd!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 
27 nov: Pietenochtend in groep 1-2-3-4 
28 nov: Studiemiddag team Dorpsschool 
05 dec: Sinterklaasfeest 
10 dec: Bestuursvergadering                                    
12 -13-18 dec: Onderzoeken GGD groep 2                         
20 dec: Kerstviering 



Website: 
Onze website is te vinden op het adres: 
www.dorpsschoolhalle.nl 
De website is vernieuwd! 
 
Scholen op de kaart: 
Ook op de website beheerd door de PO-raad: 
www.scholenopdekaart.nl  is onze school te 
vinden. 
Je kunt zoeken via postcode of schoolnaam. 
Allerlei interessante gegevens van alle scholen 
in Nederland worden hierop gepubliceerd. 

 
Inspectiebezoek: 
In september heeft de inspecteur van het 
basisonderwijs onze school bezocht.  
Dit onderzoek was in het kader van een 4-jarig 
traject. Onze school kreeg van de inspectie 
een voldoende; wel vond de inspecteur dat de 
doelen helderder gesteld moeten worden.  
Het verslag van de inspecteur is vanaf  
6 december te lezen op de site van de 
inspectie en op www.scholenopdekaart.nl 
 
 
 
met vriendelijke groeten, 
                                team Dorpsschool Halle 
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