
 

 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

maart 2019 

 
Data: 
31 maart: Zomertijd 
02 april: Studiedag Team (kinderen vrij) 
04 april: Schriftelijk verkeersexamen groep 8          
10 april: Praktisch verkeersexamen groep 8 
12 april: Koningsspelen 
15 april: Bestuursvergadering 
16-17 april: Eindtoets cito groep 8 
18 april: Paasbuffet  
19 t/m 22 april: Paasvakantie 
25 april: Krekeltjes 
26 april: Afscheid Bert Eskes: 
               12.00 uur alle kinderen vrij.  
27 april: Koningsdag 
27 april t/m 10 mei: Meivakantie 
04 mei: Viering 4 mei groep 8 met Hals Belang  
13 mei: Weer naar school 
13 mei: Welkom meester Rick Wolsink 
13 mei: Hoofdluiscontrole 
16 mei: Groep 7 en 8 naar Westerbork 

 
Nieuwe leerlingen: 
In maart zijn Hessel Schuurman en              
Twan Rikkers begonnen in groep 1. 
In april komen Thijn Kerkhof en Christi 
Maatkamp. En in mei en juni worden Jesse Tas 
en Huib Vrieze  4 jaar. 
We wensen al deze kinderen  een fijne tijd toe 
op de Dorpsschool.  
Fijn dat er nog veel jonge kinderen aangemeld 
worden.  
Groep 1-2 groeit door naar 32 kinderen.  
 
 

 

 

 

 
Verkeersexamen: 
Het verkeersexamen voor groep 8 is op 4 april 
(schriftelijk)  en 10 april (fietsen in Zelhem). 
Voor 10 april zoeken we nog 2 vrijwilligers om 
tijdens het examen te assisteren. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij juf Cindy.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen: 
Op vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. 
We gaan allerlei spelletjes doen op deze 
feestelijke dag! De kinderen krijgen                            
‘s morgens een ontbijt op school! 
 
 
Einde schoolfruit van EU  
Op donderdag 18 april is het de laatste dag 
dat de kinderen gratis groente en fruit van de 
EU krijgen aangeboden op school.                          
20 weken hebben we op dinsdag, woensdag 
en donderdag genoten van heerlijk fruit. Het 
doel was om kinderen te stimuleren samen 
groente en fruit te eten in de klas! Nou, dit is 
gelukt! Samen smullen van heerlijke meloen 
of sappige sinaasappels. 
Al jaren is ons motto :” GEZOND OP SCHOOL”. 
Vanaf maandag 22 april voor alle pauzes 
alleen groente, fruit en/of brood meegeven. 
 

 
 



Bedankt schoolfruit hulpouders: 
Een groep hulpouders heeft 3x per week voor 
130 kinderen fruit klaargemaakt. En dit 20 
weken lang!! Geweldig dat jullie hieraan 
hebben meegewerkt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cito eindtoets: 
De eindtoets basisonderwijs voor groep 8 is op 
16 en 17 april. Cito heeft problemen met de 
digitale afname. De toets wordt dit jaar 
daarom weer schriftelijk afgenomen. 
Overigens zijn alle kinderen van groep 8 al 
aangemeld op het voortgezet onderwijs. 
Veel succes kinderen van groep 8! 
 
Paasbuffet: 
Op donderdag 18 april krijgen de kinderen een 
paasbuffet op school! Ze hoeven geen brood 
en drinken mee te nemen.  
De kinderen van groep 4 t/m 8 moeten een 
eigen bord en bestek meenemen.  
’s Middags is er een spellencircuit.  
Om 14.45 uur begint de Paasvakantie. 
 
Paasvakantie: 
De Paasvakantie  is van 19 t/m 22 april. 
Op dinsdag 23 april  begint de school weer. 
Allemaal een fijne vakantie! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Krekeltjes: 
Dit jaar staan de Krekeltjes in het teken van 
het afscheid van meester Bert. 
De kinderen gaan op donderdag 25 april 
optreden bij zaal Nijhof. Het is de wens van 
meester Bert dat alle kinderen op één avond 
optreden.   
’s Morgens wordt het optreden verzorgd voor 
opa’s en oma’s.   
’s Avonds is het alléén voor de ouders. 

Binnenkort ontvangt u alle informatie.  
 

Afscheid Bert Eskes: 

Meester Bert gaat met pensioen! 
Op vrijdag 26 april nemen we met alle 
kinderen afscheid van meester Bert en zijn 
vrouw Berndien. We bieden hem die ochtend 
een leuk programma aan. 
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.  
Van 12.00 u tot 13.00 u is er een 
afscheidsreceptie.  
Binnenkort krijgt u meer informatie.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 mei-viering: 
Op 4 mei doet groep 8 in samenwerking met 
Hals Belang weer mee aan de 4 mei viering in 
de Grote Kerk te Halle. De kinderen lezen 
gedichten voor! Op het kerkhof wordt bij het 
monument een krans gelegd. 
 
Meivakantie 2018: 

De meivakantie is vanaf vrijdag 26 april om 
12.00 uur t/m 10 mei. 
Op 13 mei begint de school weer! 
 
Hoofdluiscontrole: 
Op de eerste dag na de vakantie worden alle 
kinderen weer gecontroleerd! 



 

 

Welkom meester Rick Wolsink: 

We heten onze nieuwe directeur Rick Wolsink 
hartelijk welkom op maandag 13 mei. 
 
Westerbork 
De kinderen van groep 7 en 8  gaan op  
donderdag 16 mei met de bus naar 
Westerbork.   
Op school wordt gewerkt over de tweede 
wereldoorlog. Mevr. Pera van Amnesty 
International komt op school en we krijgen 
bezoek van een onderduiker, die over zijn 
ervaringen in deze oorlog vertelt. 
  
Zelostoernooi: 
Dit is een schoolvoetbaltoernooi bij Zelos op 
zaterdag 15 juni! We hebben toestemming 
van u nodig als uw kind mee wil doen!  
De groepen 3 t/m 8 doen mee aan het Zelos 
toernooi !   
 
 

 

Zelostoernooi 

Naam:  ………………………………….. 

Groep: …. 

Doet wel/niet mee op 15 juni 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,   

                           team Dorpsschool Halle 


