
 

 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

april  2019 

 
Data: 
12 april:              Koningsspelen op school 
15 april:              Bestuursvergadering 
16-17 april:         Cito eindtoets groep 8 
18 april:              Paasbuffet om 12.00 uur 
19 t/m 22 april:   Paasvakantie 
23 april:              Weer naar school 
24 april:              Geen zwemmen 
24-25 april:         Krekeltjes voor opa’s en oma’s 
25 april:              Krekeltjes voor ouders 
26 april:              Afscheid meester Bert 
27 april:              Koningsdag  
29 apr t/m 10 mei: Meivakantie 
04 mei:               Herdenking 4 mei in Halle gr.8 
13 mei:               Weer naar school  
13 mei:               Welkom Rick Wolsink                                                                                    
14 mei:               Type examen 
16 mei:               Groep 7 en 8 naar Westerbork 
16 mei:               Groep 2-3 naar Korenaar 
19 mei:               Concert Euterpe 

 

Koningsspelen: 
Op vrijdag 12 april zijn er koningsspelen op de 
Dorpsschool.  Er is een schoolontbijt en er zijn 
spelletjes.    
Om deze dag extra feestelijk de maken, zou 
het leuk zijn als de kinderen gekleed gaan in 
de kleuren rood, wit, blauw en oranje. 
’s Morgens mogen de kinderen tot 8.30 uur 
buiten blijven. Vervolgens gaan we lekker 
genieten van een Koningsontbijt in de klas. 
Deze wordt aangeboden door de Jumbo. De 
kinderen van groep 4 t/m 8 moeten hiervoor 
een bord en bestek meenemen (graag in een 
plastic zakje en voorzien van naam). 
Voor de groepen 1 en 2 wordt dit door school 
verzorgd. Na het ontbijt gaan we allerlei 
spelletjes doen.  
Het tussendoortje om 10.00 uur wordt deze 
dag ook verzorgd door school. De kinderen 
van groep 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00 uur 
uit. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben 
 ’s middags een voetbaltoernooi. Zij moeten 
sportkleding voor buiten meenemen en een 
lunchpakketje voor tussen de middag. 
 

 
 
Cito Eindtoets: 
Op  16 en 17 april maakt groep 8 de centrale 
eindtoets van Cito.  
Ook al is de nieuwe school in Doetinchem al 
bekend bij bijna alle kinderen en ouders, het 
blijft een belangrijke toets. 
Kinderen van groep 8 zet hem op! 
Veel succes jongens en meisjes!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
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.                           
Al jaren is ons motto :” GEZOND OP SCHOOL”. 
Vanaf dinsdag 23 april  voor alle pauzes alleen 
groente, fruit en/of brood meegeven. 
 
 



Paasvakantie: 
De Paasvakantie is van 19 t/m 22 april. 
Op dinsdag 23 april  begint de school weer. 
Allemaal een fijne vakantie! 
 
 
 
 
 
 
 
Krekeltjes: 
Op  woensdag 24 april en donderdag 25 april 
zijn de Krekeltjes bij zaal Nijhof.  
’s Morgens om 10.00 uur zijn er voorstellingen 
voor de grootouders en op donderdagavond 
25 april om 19.00 uur alleen voor de ouders. 
Een geldig entreekaartje is nodig om naar 
binnen te kunnen. Dit i.v.m. de capaciteit van 
zaal Nijhof. 
De uitnodiging ontvangt u binnenkort per 
mail. Op dinsdag 23 april ontvangen alle 
oudste kinderen een envelop met 
entreekaartjes.  
 
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.   
 

Koningsdag in Halle: 

Op 27 april is het Koningsdag en zijn er weer 

diverse spellen te doen voor de jeugd op de 

sportvelden van sv Halle. Jong en oud is 

welkom om deze dag samen te vieren. Ook 

niet-leden van sv Halle kunnen meedoen op 

deze gezellige dag. Start 13.00 uur. 

Nadere informatie volgt! 

Ook in de Heide in en rond het Heidehuus is 

een feestprogramma met Koningsdag! 

 

 
 

Meivakantie: 
Van 29 april t/m 10 mei is er meivakantie.  
Op maandag 13 mei begint de school weer! 
 
 

 
 
 
Welkom Rick Wolsink: 
We heten onze nieuwe directeur Rick Wolsink 
hartelijk welkom op maandag 13 mei. 
 
Project Westerbork: 
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 
donderdag 16 mei met de bus naar het kamp 
Westerbork. Ook komt er in mei een 
gastspreker vertellen over zijn ervaringen in 
de Tweede Wereldoorlog. 
 
Concept Vakantierooster 2019-2020: 
Onze school heeft dezelfde vakanties als het 
VO in Doetinchem: 
 
 
Herfstvakantie:        21 okt  t/m 25 oktober ‘19   
Kerstvakantie:        23 dec t/m 3 januari ‘20  
Voorjaarsvakantie: 24 febr. t/m 28 februari ‘20 
Paasvakantie:        10 april t/m 13 april ’20  
Meivakantie:        27 april t/m 08 mei ‘20 
Hemelvaart:            21 en 22 mei 2020 
Pinksteren:         01 juni 2020   
Zomervakantie:   20 juli t/m 28 augustus ’20 
 
 
Data schoolkamp: 
Groep 1-2-3 wordt nog besproken. 
12-13 juni : groep 4-5-6 Kappenbulten 
19-20-21 juni: groep 7 en 8  naar Braamt. 
Het volledige programma van alle groepen 
volgt na de meivakantie. 
 
 



4 mei viering: 

Op  zaterdag 4 mei 2019 om 19.15 uur vindt 

de Dodenherdenking plaats in de Grote Kerk 

in Halle met aansluitend een kranslegging op 

de begraafplaats. 

De kinderen van groep 7 en 8 werken mee aan 

de 4 mei viering georganiseerd door Hals 

Belang. Er worden gedichten voorgelezen en 

er wordt een krans gelegd bij het monument 

op het kerkhof. U bent allen van harte 

welkom. 

 

Met pensioen na 43 jaar Dorpsschool Halle: 

Beste ouders, 

In 1976 ben ik begonnen als meester van toen 

nog klas 3 en 4 (nu groep 5-6). 

Het was een enthousiaste groep van 38 

kinderen. De eerste maanden heb ik bij alle 

leerlingen een huisbezoek afgelegd, soms wel 

bij drie gezinnen op één avond om de Halse 

ouders te leren kennen. 

In 1982 werd ik hoofd der school. 

In die 43 jaar is er veel gebeurd en ik heb het 

hier altijd heel goed naar mijn zin gehad, nooit 

iets anders gewild en met veel plezier kunnen 

werken. 

Per 1 mei 2019 stop ik en ga ik met pensioen. 

Het werk en zeker ook alle kinderen op de 

Dorpsschool zal ik zeker gaan missen.  

Ik ben blij dat het bestuur een goede opvolger 

heeft kunnen benoemen; dat geeft 

vertrouwen voor de toekomst. 

Ik wens meester Rick heel veel plezier en 

succes op de Dorpsschool. 

Ook namens Berndien, bedankt voor het 

vertrouwen al die jaren en tot ziens. 

meester Bert. 

 

 

 

met vriendelijke groeten,  

                             schoolteam Dorpsschool 


