
 

 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

januari 2019 

 
Data: 
06 februari: Studiemiddag team 
11 t/m 22 februari: Rapportgesprekken 
14 februari: Rapport                                       
21 februari: MR-vergadering 
04 t/m 08 maart: Voorjaarsvakantie 
11 maart: Weer naar school 
11 maart: Hoofdluiscontrole 
11 maart: Ouderraadsvergadering     
11 t/m 15 maart: week van de techniek 
13 maart: Boomplantdag 
16 maart: Techniekdag bij Polyketting Zelhem 
02 april: Studiedag (alle kinderen vrij) 
04 april: Schriftelijk verkeersexamen groep 8 
09 en 10 april: Krekeltjes bij zaal Nijhof 
10 april: Praktijkexamen in Zelhem 

 

Een nieuw jaar: 

Het nieuwe jaar is alweer enige weken oud, 

maar toch nog de beste wensen voor 2019. 

Veel geluk en gezondheid! 

Dat het een goed jaar mag worden! 

 
 

Hoofdluiscontrole: 

Op 7 januari is de controle op hoofdluis 

geweest. Na enkele  extra controles in de 

afgelopen weken is nu alles gelukkig weer in 

orde! Hulpmoeders hartelijk bedankt voor 

jullie werk!! 

 

LVS: 

In januari worden in alle groepen  de LVS 

toetsen van Cito afgenomen. 

(Leerling Volg Systeem van Cito) 

Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. 

Tevens zijn dit niet-methode toetsen, 

waarvoor dus niet geoefend kan worden. 

 

De uitslag van de toets geeft een beeld van de 

ontwikkeling  van het kind op een vakgebied 

op dat specifieke meetmoment. Op deze wijze 

worden de kinderen gedurende de basisschool 

gevolgd in hun ontwikkeling. 

 

Rapportgesprekken: 

Vanaf 11 februari t/m 22 februari worden de 

voortgangsgesprekken gepland voor alle 

kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van 

groep 5 t/m 8 mogen bij deze gesprekken 

aanwezig zijn. De leerkrachten geven 

informatie over de behaalde resultaten.  

Op de deuren van de lokalen hangen weer 

intekenlijsten. U kunt zelf uw tijd kiezen. 

De leerkrachten van groep 1 en 2 zijn al veel 

op huisbezoek geweest of maken zelf een 

afspraak met u.  

 

Rapport: 

Op donderdag 14 februari krijgen de kinderen 

hun eerste schriftelijke rapport van dit 

schooljaar mee naar huis. 

 

Nieuwe leerlingen: 

Jimmy Leyenaar is begonnen in groep 1. 

Veel plezier op de Dorpsschool!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gezonde school: 

Al jaren is ons motto  ‘GEZOND OP SCHOOL’. 

We hebben afgesproken alleen nog brood en 

fruit/groente mee naar school te nemen.  Ook 

gezond drinken hoort hierbij. 

Sinds november 2018 ontvangen we weer drie 

dagen per week gratis EU-schoolfruit. Deze 

week staan worteltjes, appels en ananas op 

het menu.  

 

Trakteren ‘GEZOND OP SCHOOL’  

Trakteren op school als een kind jarig is, is 

toegestaan, in de eigen klas. Wij vragen u uw 

kind(eren) een verstandige, kleine traktatie 

mee te geven. Ook hierbij is ons motto 

‘GEZOND OP SCHOOL’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van Petra Keizer GGD 

In de bijlage kunt u een belangrijk bericht 

lezen van Petra Keizer, jeugdverpleegkundige 

GGD over alcoholvrij bier.  Voor vragen over 

opvoeding of gezondheid kunt u altijd bij haar 

terecht.  Voor een afspraak even contact 

opnemen met Louise Brouwer.  

 

Cito eindtoets groep 8: 

De eindtoets is verplicht. Het ministerie van 

onderwijs heeft een aantal eindtoetsen goed 

gekeurd. Onze school kiest ervoor de 

eindtoets van het Cito te maken. 

Op 16 en 17 april maken de kinderen van 

groep 8 de eindtoets van Cito voor het  

basisonderwijs. Alvast heel veel succes! 

De aanmelding voor de nieuwe school voor 

voortgezet onderwijs gebeurt al in 

februari/maart 2019, dus voordat de uitslag 

van de Cito bekend is. 

Het advies van de school is nu het 

belangrijkste onderdeel van de aanmelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie: 

De voorjaarsvakantie van dit jaar is weer in de 

carnavalsweek. Deze vakantie is wel in de 

zelfde week als de schoolvakanties in het 

Voortgezet Onderwijs in Doetinchem.  

Maar sommige basisscholen kiezen een 

andere week. 

De voorjaarsvakantie is van 4  t/m 8 maart.  

Op maandag  11 maart begint de school weer. 

 

Studiedag: 

Het team van Dorpsschool Halle heeft op 

dinsdag 2 april een studiedag. 

Alle kinderen hebben die dag vrij. 

 

Boomplantdag: 

De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 

woensdag 13 maart bomen planten in de 

Kappenbulten op het terrein van de Halmac. 

 

met vriendelijke groeten,  

                                      team Dorpsschool Halle 


