
 

 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

Juni/juli  2019 

 
Start van directeur Rick Wolsink  
Beste ouders/verzor-
gers en alle leerlingen 
van Dorpsschool Halle. 
Vier weken geleden 
werd ik geweldig 
ontvangen door het 
team, de kinderen en 
ouders/verzorgers. 
Wat een mooi en zéér 
welkom ontvangst. 
Ondertussen raak ik al wat ingeburgerd in de 
school en heb ik al veel gezichten gezien, namen 
geleerd en handen geschud. Deze laatste weken 
neem ik rustig de tijd om alles en iedereen te leren 
kennen. Ik ben momenteel erg druk bezig met de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 
Aankomend schooljaar gaan we verschillende 
nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en wordt 
het voor het team een intensief, maar zéér 
interessant jaar waarin we veel scholing gaan 
volgen en een slag gaan maken op professioneel 
gebied.  Graag breng ik u hiervan in een apart 
bericht, bij de start van het schooljaar, verder op 
de hoogte. 

Formatieplan goedgekeurd 
Maandag 3 juni heeft het bestuur, in overleg met 
directeur Rick Wolsink, het formatieplan voor 
schooljaar 2019-2020 goedgekeurd. We kunnen op 
dit moment aangeven dat we aankomend 
schooljaar gaan werken met 5 groepen, 2 
onderwijsassistenten (ma. t/m vrij.), 1 IB-er (3 
dagen), 1 directeur (4 dagen) en 1 schoonmaakster 
(ma. t/m vrij). 
Ten opzichte van afgelopen jaar zijn er geen grote 
veranderingen. Binnenkort zullen we u verder 
inlichten welke combinatiegroepen we gaan 
formeren en wie les gaat geven in de verschillende 
groepen. 
 

Uitbreiding lesuren groep 2 (‘19-‘20) 

Onlangs is de vraag bij het bestuur neergelegd om 
uitbreiding van lesuren te verlenen voor groep 2 op 
alle dinsdagmiddagen. De uitbreiding van uren 
geeft het voordeel dat groep 2 meer individuele tijd 
krijgt om de leervoorwaarden voor taal en rekenen 
aangeboden te krijgen, zodat leerlingen nog beter 
voorbereid zijn om te starten met het lees- en 
rekenproces. Het bestuur was positief gestemd 
over dit voorstel. Vervolgens is het voorstel in de 
MR (medezeggenschapsraad) besproken. Oók zij 
willen instemmen met de extra lestijd voor groep 
2. Graag starten wij dan vanaf schooljaar 2019-
2020 met de extra lesuren. Dit betekent dat alle 
leerlingen die volgend schooljaar in groep 2 zitten, 
op dinsdagmiddag óók les krijgen tot 14.45 uur. 
Groep 1 is elke dinsdag wél gewoon om 12.00 uur 
vrij. 
 

Continurooster/schooltijden 
Aankomend schooljaar gaan we vanuit school een 
peiling uitzetten wat ouders/verzorgers, 
leerlingen en het team van de huidige 
schooltijden/schooldagen vinden. Dit betekent 
niet dat we direct naar nieuwe of aangepaste 
schooltijden overgaan, maar we zijn benieuwd 
naar de ervaringen en wensen van 
ouders/verzorgers, leerlingen en het team. Deze 

Data: 
07 juni:              Clinic fietstrial groep 7-8 
10 juni:               2 Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
12-13 juni:          Kamp groep (4)-5-6 woe.avond        
15 juni:               Zelos schoolvoetbaltoernooi 
17 juni:               Ouderraadsvergadering 
19 juni:               Schoolreis groep 1-2-3 Megapret 
19-21 juni:          Kamp groep 7-8 Braamt 
22-23 juni:          WK trial in Zelhem 
27 juni:               Medezeggenschapsraad (MR) 
03 juli:                Bestuursvergadering (ALV) 

04 juli:                Inloopspreekuur GGD 
04-07 juli:            Halse feest 
05 juli:                 Kinderfeest/Bielemanoptocht 
06 juli:                 Kermisoptocht 
09 juli:                 Rapport 2  
17 juli:                 Wisseldag schooljaar 2019-2020 
16 juli:                 Afscheidsavond groep 8 
19 juli:                 Laatste schooldag, 12.00 uur vrij  
29 aug.:               Startvergadering team 
31 aug.:               Adoptie monument WOII 
02 sept.:              1e schooldag jaar 2019-2020 
September:          Inschrijven startgesprekken 



peiling wordt wél uitgezet naar aanleiding van 
vragen van verschillende ouders/verzorgers. 
 

Vakantierooster-2019/2020 
Het bestuur en de MR hebben het 
vakantierooster goedgekeurd en vastgesteld. Wij 
sluiten aan bij het Voortgezet Onderwijs 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 
 

Concept studiedagen 
Aankomend jaar gaat het team van onze school 
starten met een 3-tal nieuwe ontwikkelingen. Bij 
deze ontwikkelingen horen verschillende 
studiemomenten. De studiedagen zijn op de 
volgende dagen gepland: 

 Woe. 30 oktober 

 Woe. 19 februari 

 Woe. 8 juli 
De leerlingen zijn deze 3 woensdagen de hele dag 
vrij. De peuterspeelgroep is wel geopend. Noteert 
u deze data alvast in uw agenda? 
 

Godsdienstlessen groep 7/8 
Onlangs hebben alle leerlingen van groep 6 en 
groep 7 een brief meegekregen voor aanmelding 
en deelname aan de godsdienstlessen van Jacco 
Stijkel. Denkt u eraan om dit formulier z.s.m. in 
te leveren bij de groepsleerkracht van uw 
zoon/dochter? 
 
Juf Suzan zwanger! 
Juf Suzan is zwanger van 
een derde kindje. In 
november wordt de 
nieuwste wereldburger 
verwacht. Rond de 
herfstvakantie zal juf Suzan 
met zwangerschapsverlof 
gaan. Op dit moment zijn 
we met een goede kandidaat in gesprek die juf 
Suzan mogelijk gaat vervangen. Als alles rond is, 
stellen we u uiteraard op de hoogte. 

Juf Karin verlaat de Dorpsschool 
Na ruim 17 jaar werken op de Dorpsschool slaat Juf 
Karin een andere weg in. Juf Karin gaat werken in 
de invalpool om haar horizon te verbreden.  
De invalpool is een groep leerkrachten die alle inval 
bij o.a. ziekte vervangen. Oók is de invalpool een 
goede plek om een kijkje te nemen in ‘de keuken’ 
van andere scholen om vervolgens op een andere 
school weer met een vaste baan en een vaste groep 
aan het werk te gaan. We wensen juf Karin heel 
veel succes toe met nieuwe scholen, groepen en 
ervaringen. 
  

Training verkeersbrigadiers 
Onlangs zijn alle leerlingen en enkele ouders van de 
huidige groep 6 en 7 (groep 7/8 in schooljaar 2019-
2020) getraind door de Politie. Alle leerlingen 
krijgen binnenkort een aantekening/verklaring dat 
ze de training hebben gevolgd en op een 
verantwoorde wijze kunnen en mogen brigadieren. 
Het schema voor aankomend schooljaar volgt ook 
binnenkort. 

 
 
Halse feest 04-07 juli 
Het duurt niet lang meer voordat het feest in Halle 
losbarst. De voorbereidingen zijn in volle gang, 
zowel bij de kermiscommissie als op school. Het 
programmaboekje gaat deze week naar de drukker 
en zal daarna snel rondgedeeld worden. Het 
programma en alle activiteiten zien er weer 
veelbelovend uit! Als kinderen mee willen doen 
aan de optocht, dan kunnen ze zich inschrijven via 
een aanmeldings-formulier die in de klassen te 
krijgen zijn. In elke groep is het opgeven voor de 
optocht besproken. 

 
Wisseldag 
Op woensdag 17 juli gaan alle groepen wisselen 
zoals de groepen er volgend schooljaar 2019-2020 
eruit gaat zien. Alle leerlingen kunnen dan kennis 



maken met de nieuwe groepen, in een mogelijk 
ander lokaal en met de (nieuwe) juffen/meesters. 
 

Zonnebrand bij zonnig weer 
De afgelopen periode zijn er al 
weer mooie dagen geweest met 
veel zonneschijn. Volgende week 
wordt het, zoals het er nu uitziet, 
ook weer erg mooi weer. Denkt u 
eraan om uw zoon/dochter ’s ochtends, voor 
schooltijd, al in te smeren met 
zonnebrandcrème?  

 
Afscheidsavond groep 8 

Op dinsdag 16 juli nemen we afscheid van 
groep 8.  
Om 19.00 uur voert groep 8 voor hun eigen 
ouders en de leerkrachten de spetterende 
musical “Gewoon Super!” op. 
Na afloop is er een gezellig samenzijn met de 
kinderen van groep 8 en hun ouders onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Deze barbecue wordt georganiseerd door de 
oudervereniging. 
Het belooft een mooie en bijzondere avond te 
worden! 
 

Opvoering musical groep 8 voor 
opa’s/oma’s, broertjes/zusjes die 
niet bij ons op school zitten  
Op vrijdag 12 juli om 10.30 uur voert groep 8 
de musical “Gewoon Super!” op voor hun opa’s 
en oma’s en broers en zussen die niet bij ons 
op school zitten.  
U bent allen van harte welkom om onze sterren 
te zien schitteren! 

 
Zelos schoolvoetbaltoernooi 
Op zaterdag 15 juni is het jaarlijkse 
voetbaltoernooi voor alle scholen in en rond 
Zelhem. Groep 3 t/m 8 doet aan het toernooi 
mee. Op vrijdag 14 juni worden de 
schoolshirtjes gepast en meegegeven naar 
huis. 
Groep 3/4 jongens en meisjes: 1e wedstrijd 
9.30 uur t/m uiterlijk 12.00 uur (bij 
finalewedstrijd). 
Groep 5/6 jongens: 1e wedstrijd 9.30 uur tot 
uiterlijk 12.00 uur (bij finalewedstrijd). 

Groep 5/6 & 7/8 meisjes: 13.00 uur 1e 
wedstrijd t/m uiterlijk 16.00 uur (bij 
finalewedstrijd). 
Groep 7/8 jongens: 12.45 uur 1e wedstrijd t/m 
uiterlijk 16.00 uur (bij finalewedstrijd). 
Het is verstandig dat alle leerlingen die 
meedoen met het toernooi, op tijd aanwezig 
zijn i.v.m. omkleden en verzamelen bij de 
coach/trainer. Groep 3/4 zoekt nog een 
coach/trainer!!! Wie wil groep 3/4 helpen? 

 
Clinic fietstrial 
Op 22 en 23 juni vindt het WK trial plaats in 
Zelhem, een uniek evenement. Om hier 
bekendheid aan te geven en kinderen bekend 
te maken wat trial is, is afgelopen vrijdag Rick 
Koekoek op de Dorpsschool geweest om een 
clinic fietstrial te geven. Rick Koekoek is een 
bekende trial-kampioen. 
Op vrijdag 21 juni kunnen alle kinderen ook 
elektrische trialmotoren uitproberen bij de 
ZAMC in Zelhem. In de flyer van deze 
nieuwsbrief vindt u verder informatie. 
 

Schooltijden 
Alle groepen starten 
’s ochtends om 8.30 
uur met de lessen. 
We merken dat 
sommige ouders dan 
nog binnen moeten 
komen met een 
leerling en soms óók 
nog iets willen melden tegen de meesters of 
juffen. Wilt u ervoor zorgen dat u met uw 
kind(eren) op tijd op school bent, zodat elke 
groep gezamenlijk kan starten om 8.30 uur? 
Om 8.15 uur staan de brigadiers klaar en gaat 
de schooldeur open. Om 8.25 uur gaat de 1e bel 
en gaan de kinderen de groepen in. Om 8.30 
uur gaat de 2e bel en zijn alle leerlingen in de 
groepen en starten de lessen.  
 

Nieuwe aanmeldingen groep 1/2 
Op dit moment zijn we druk bezig met de 
formatie. Wordt uw zoon/dochter binnenkort 
3 of 4? Geef het tijdig door en vraag om een 
inschrijfformulier en/of een rondleiding op 
Dorpsschool Halle. 
 



Aanvraag verlof 
Is er een bijzondere gelegenheid of zit u in een 
bijzondere werksituatie waardoor uw 
zoon/dochter één of meerdere dagen niet op 
school is i.v.m. vakantie, jubileum, bruiloft, 
een uitvaart, etc., dan moet u verlof 
aanvragen. Een verlofformulier kunt u bij 
meester Rick krijgen. Deze dient volledig 
ingevuld ingeleverd te worden. Via de 
volgende link kunt u zien in welke 
omstandigheden verlof wordt verleend. 
https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-
regelen_45201/product/leerplicht-bijzonder-verlof_911.html 

 
Jeugdlintje voor Linde 
Op woensdag 29 mei heeft 
de burgemeester van 
Bronckhorst, samen met 
jeugdburgemeester Evi 
Otten, een jeugdlintje 
uitgereikt aan Linde van der 
Zand uit groep 7. Een 
jeugdlintje krijgen kinderen 
die iets bijzonders hebben 
gedaan waarvoor veel 
waardering is. Linde heeft 
een jeugdlintje gekregen 
door het veelvuldig helpen van haar moeder 
die door een ongeluk niet alles meer kan zoals 
ze dat eerder kon. Linde, we zijn trots op jou!   
 

Computertypen, Word & 
Powerpoint 
In september 2019 starten wij met de cursus 
Computertypen/Word/PowerPoint.  
De cursus is bedoeld voor leerlingen uit de 
huidige groepen 5, 6 en 7. De kinderen die 
deze cursus volgen en met succes afsluiten 
krijgen een diploma. 
De cursus bestaat uit 14 lessen (excl. examen) 
van 90 minuten. De volgende aspecten komen 
hierin o.a. aanbod; Je leert blind typen met 10 
vingers, mooie opmaak van teksten, tabellen  
en presentaties maken. 
Een echte investering voor de toekomst! 
Tijdens de lessen wordt er veel aandacht 
besteed aan persoonlijke begeleiding. 
Inschrijven kan via onze website; 
www.deopleidingscentrale.nl (zie de 
bijgevoegde flyer voor meer informatie en de 
kosten van de typecursus) 

Geslaagd voor typeles 
Jytte Basters, Inge Kreeftenberg, Sanne 
Legters, Julia Looman, Daan Menkhorst en Evi 
Otten.… de geslaagde leerlingen van de 
Dorpsschool met ’t diploma Computertypen/ 
Word/PowerPoint. Wat zullen ze er nog een 
plezier aan beleven! Laat nu maar komen die 
verslagen, werkstukken en presentaties. Alle 
reden dus om trots te zijn met dit resultaat: 
100% geslaagd; gem. 119 aanslagen per 
minuut.  
Dat is De Opleidings Centrale, niet minder! Het 
is maar waar je voor kiest. Ook meedoen? De 
nieuwe cursus start weer in september 2019. 
Voor meer informatie en inschrijven surf naar 
www.deopleidingscentrale.nl of neem contact 
op met De Opleidings Centrale, Doetinchem 
tel. 0314-363060. 

 

Jumbozegels voor OR (ouderraad) 
Dorpsschool Halle koopt 
uiteraard alles wat nodig is bij 

de plaatselijke 
supermarkt 

Hesselink. We 
hopen dat u de 

lokale 
middenstand 

ook op deze 
manier ondersteunt. Toch 
zullen opa’s, oma’s, vrienden 
en bekenden van de leerlingen 
van onze school, óók 

boodschappen doen bij de Jumbo in Zelhem. 
De ouderraad zamelt de sponsorzegels ook in 
voor een extraatje voor Dorpsschool Halle. 
Helpt u ons ook mee met sparen? Bij de ingang 
van school, naast het kantoor van meester Rick 
en bij de Jumbo in Zelhem kunnen de zegels 
ingeleverd worden. 

https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/leerplicht-bijzonder-verlof_911.html
https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/leerplicht-bijzonder-verlof_911.html
http://www.deopleidingscentrale.nl/
http://www.deopleidingscentrale.nl/


Kindervakantieweek Zelhem 
In de bijlage de flyer van de Jeugdsoos Zelhem. 
De inschrijving voor de kindervakantieweek is 
alweer gestart. De week is voor kinderen van 6-
12 jaar en is van 18-23 augustus 2019. 
Het thema dit jaar is ‘Lady Lilly en de 
tijdmachine’. 
 

Bestuurs-/commissielid Halse feest 
De organisatie van het Halse feest is op zoek 
naar nieuwe bestuurs- en commissieleden. Wie 
sluit er aan? Binnenkort, als het programma-
boekje van het Halse feest wordt verspreid, zal 
ook gevraagd worden naar nieuwe 
enthousiaste mensen. Telefoonnummers en 
mailadressen vindt u in het programmaboekje. 

 


