
 

 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

februari 2019 

 
Data: 
14 februari: Rapport 
18 februari: Bestuursvergadering 
20 februari: Studiemiddag team 
21 februari: Korenaar:  “Toekomst sporthal”         
21 februari: MR-vergadering 
04 t/m 08 maart: Voorjaarsvakantie 
11 maart: Weer naar school 
11 maart: Hoofdluiscontrole 
11 maart: Ouderraadsvergadering 
11 t/m 16 maart: Week van de Techniek 
13 maart: Boomplantdag Kappenbulten 
15 maart: Staking onderwijs Nederland 
16 maart: Techniekdag bij Polyketting Zelhem 
02 april: Studiedag (kinderen vrij) 
04 april: Schriftelijk verkeersexamen groep 8 
10 april: Praktijkexamen in Zelhem 
12 april: Koningsspelen 
19 t/m 22 april: Paasvakantie 
25 april: Krekeltjes 
26 april: Afscheid Bert Eskes 
29 april t/m 10 mei: Meivakantie 

 
Website: 
De website van onze school is vernieuwd. 
zie: www.dorpsschoolhalle.nl 
Ook vindt u veel informatie over de school op 
de website: www.scholenopdekaart.nl 
 
Benoeming nieuwe directeur: 
Het bestuur zal u binnenkort informeren.  
 
LOVS: 
Alle toetsen  van het leerlingvolgsysteem zijn 
inmiddels weer gemaakt. Altijd weer een 
drukke maand voor de kinderen en de 
leerkrachten. De resultaten worden in de 
teamvergadering besproken en met de 
leerkrachten geëvalueerd. 
 
Rapport: 
Op donderdag 14 februari hebben de kinderen 
hun eerste schriftelijke rapport van dit 
schooljaar mee naar huis gekregen. 
 
 
 
 

Rapportgesprekken:                                                                           
Belangrijk: We verwachten alle ouders! 
 

 
 
 
 
 
 

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.  
 
Studiemiddag: 
Op woensdag 20 februari hebben de 
leerkrachten van groep 1 t/m 3 een 
studiemiddag over Leerlijnen gehad. 
De leerkrachten van groep 5 t/m 8 gingen die 
middag aan de slag met de bestudering van de 
nieuwe rekenmethode. 
 
Toekomst Sporthal Halle: 
Op donderdag 21 februari wordt er vergaderd 
over de toekomst van de sporthal in Halle. 
Aanvang 19.30 uur in de Korenaar. 
Op 26 februari presenteert de gemeente haar 
visie met het rapport Ruimte voor Binnensport 
in Bronckhorst. 
 
Griep: 
Er heerst griep. Gelukkig zijn alle leerkrachten 
nog aan het werk en hebben we geen klassen 
naar huis hoeven te sturen. Er zijn best wel 
veel kinderen ziek geweest de afgelopen tijd. 
Hopelijk zijn we allemaal weer opgeknapt na 
de vakantie. 
 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/


 
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 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 v.o. school 
gebeurt al in februari/maart 2018, dus 
voordat de uitslag van de Cito bekend is. 
Het advies van de school is nu het 
belangrijkste onderdeel van de aanmelding. 
Maar “politiek” staat dit nu alweer ter 
discussie. 
 
Voorjaarsvakantie: 
De voorjaarsvakantie 2019 is met carnaval in 
dezelfde week als de schoolvakanties in het 
Voortgezet Onderwijs in Doetinchem.  
De voorjaarsvakantie is de eerste week maart 
van 4 t/m 8 maart 2019. 
Op maandag  11 maart begint de school weer. 
 
Hoofdluiscontrole: 
Op maandag 11 maart is er weer een controle 
op hoofdluis. Deze dag liever geen gel in de 
haren!! 
 
Ouderraadsvergadering: 
Op maandag 11 maart vergadert de ouderraad 
met enkele teamleden. 
 
Boomplantdag: 
Op woensdag 13 maart gaat groep 7 en 8 
bomen planten in de Kappenbulten in het 
kader van de nationale Boomplantdag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Staking Onderwijs: 
Op vrijdag 15 maart staken de leerkrachten 
van Dorpsschool Halle.                                       
De school is op die dag gesloten! 
 
Studiedag: 
Het gehele team van Dorpsschool Halle heeft 
op dinsdag 2 april een studiedag. 
We gaan ons bezig houden met het           
schoolplan 2019-2023. 
Alle kinderen hebben die dag vrij!! 
 
Krekeltjes: 
In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de 
Krekeltjes niet in het begin van april. 
De nieuwe datum wordt donderdag 25 april. 
De verplaatsing heeft te maken met het 
afscheid van Bert Eskes. 
 
Parkeren: 
De politie is op school geweest in verband het 
fout parkeren. Dit gebeurt vooral in de 
Abbinkstraat. Ze gaan de komende tijd 
regelmatig controleren. Er kunnen hoge 
boetes worden uitgedeeld. De politie vraagt 
aan de school de ouders hiervoor te 
waarschuwen. Door het fout parkeren is de 
veiligheid van de kinderen in gevaar. 
Er is veel parkeerruimte bij de Korenaar!! 
 
Fijne vakantie: 
Het team van Dorpsschool Halle wenst u allen 
een hele fijne voorjaarsvakantie!!! 
 
 

 
 
 
 
 
met vriendelijke groeten,  
                                      team Dorpsschool Halle 


