
 

 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

december 2018 

 
Data: 
17 december: Kerstkrans groep 8 
19 december: Kerstbakje maken gr. 1 t/m 7 
20 december: Kerstviering 
21 december: Laatste schooldag 2018  
24 dec-04 januari 2019: Kerstvakantie 
2-3-4 januari ‘19: Schaatsen bij de sportzaal 
07 januari 2019: Weer naar school 
07 januari 2019: Hoofdluiscontrole 
14 januari 2019: Bestuursvergadering 
21 januari 2019: Bestuursvergadering 

 

Sinterklaasfeest: 

Het was als vanouds weer een gezellig 

sinterklaasfeest op de Dorpsschool.  

De kinderen hebben ervan genoten. 

Sinterklaas en Zwarte Pieten nog hartelijk 

bedankt voor jullie komst. Ook de ouderraad 

en de ouders die geholpen hebben, willen we 

nogmaals bedanken voor hun inzet. 

 

Schoolkrant: 
Er wordt geen schoolkrant meer gemaakt. 

Het nieuws ziet u op Facebook en op de 
nieuwe website www.dorpsschoolhalle.nl 

 
Vuurwerk: 

Pas op met vuurwerk in de vakantie. 

Draag een vuurwerkbril  !!! 
 

Uitnodigingskaarten/Kerstkaarten: 
Wij willen u vragen om kerstkaarten en 

uitnodigingskaarten niet in de klas uit te delen. 

Regelmatig worden kinderen teleurgesteld als 
ze niet bij een feestje horen. Worden de 

kaartjes thuisbezorgd, dan is dat misschien 
minder vervelend.  

Dit geldt ook voor de kerstkaarten!  
We hopen, dat u hieraan wilt meewerken. 

 

Raamschildering: 
De commissie raamschildering heeft op  

11 december weer een nieuwe versiering op 
het raam geschilderd! Prachtig!! 

 

 
 

Afval na de feestdagen: 

De voorbereidingen voor de komende 
feestdagen zijn begonnen en de gemeente is 

al weer bezig met het regelen dat het 

“feestafval” weer wordt opgehaald.  
In 2018 zijn er ruim 2000 kerstbomen en 

ongeveer 600 zakken vuurwerkafval 
ingeleverd. Evenals vorig jaar wil de gemeente 

een beroep doen op de basisscholen en 
vuurwerkverkooppunten in Bronckhorst.  

Voor de inzameling rekenen zij weer op de 

medewerking van de schoolkinderen.  
Op woensdag 9 januari 2019 kunnen de 

kinderen tussen 14.00 uur en 16.30 uur de 
kerstbomen en de zakken vuurwerkafval 

brengen naar onderstaande locatie: 

Halle : speelplaats Abbinkskamp 
De kinderen ontvangen € 0,50 per ingeleverde 

kerstboom en elke volle zak vuurwerkafval. 
Door het organiseren van deze actie proberen 

zij de kinderen op een leuke manier te 

betrekken bij de afvalinzameling. Wellicht kan 
de gemeente kinderen zo bewuster maken van 

hun gedrag met betrekking tot het ontstaan 
van afval en voorkomen van zwerfafval. 

 
Scholen op de kaart: 

 

 

Op de website beheerd door de PO-raad met 
het adres www.scholenopdekaart.nl kunt u 

veel nieuws en informatie over onze school 
vinden. Zoek op postcode of naar Halle! 

Het verslag van het inspectiebezoek is deze 

week op die site geplaatst. U kunt bekijken 
hoe de school wordt beoordeeld en waar we 

nog aan moeten werken. 
 

 

 
 

 
 



Vragenlijst: 

Gelukkig hebben heel veel ouders de 
vragenlijst ingevuld. We missen er nog een 

paar, maar u kunt nog invullen. 
De vragenlijst staat nog open!! 
Binnenkort wordt ook deze uitslag van het 

tevredenheidsonderzoek onder de ouders en 
het onderzoek bij de kinderen van groep 6 -7-8 

op deze site “www.scholenopdekaart.nl” 
geplaatst. Het is dus een website met alle 

informatie over onze school. 
We raden u aan deze site eens te bekijken. 

 

 
Nieuwe leerlingen: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

In november 2018 is in groep 1 de tweeling  
Rosie en Jelle Bulten begonnen op onze 

school. In december start Jimmy Leyenaar. 

We wensen deze kinderen heel veel plezier op 
de Dorpsschool. 

 
Sollicitatieprocedure nieuwe directeur: 

De eerste brieven zijn binnen gekomen.  

De sollicitatiecommissie wil in januari 2019 
gesprekken gaan voeren met de geselecteerde 

kandidaten. De commissie bestaat uit leden 
van het bestuur, het team en de oudergeleding 

van de MR. 
 

Kerst: 

In de week voor kerst zijn er allerlei 
activiteiten gepland op school. U heeft hiervoor 

een aparte nieuwsbrief van de Kerstcommissie. 
 

Kerstviering: 

Donderdagmiddag 20 december zijn de 
kinderen om 12.00 uur vrij.  

Ze worden dan ’s avonds om 17.00 uur weer 
op school verwacht voor de kerstviering. 

 
Schaatsen: 

In de kerstvakantie kan er op 2-3-4 januari 

geschaatst worden bij de sportzaal op de 
Meisterskamp! 

 
 

Kerstvakantie: 

Op vrijdag 21 december zijn alle kinderen om 
12.00 uur vrij.  

De kerstvakantie is van maandag 24 december  
t/m vrijdag 4 januari 2019.  

Op maandag 7 januari 2019 begint de school 

weer. Het schoolteam wenst u allen een hele 
fijne vakantie! 

 
 

Prettige Feestdagen en 

alvast een heel gelukkig en 

gezond 2019. 

 

Team Dorpsschool Halle 

 


