
 

 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

02 t/m 06 september 2019 

 

Startvergadering & 1e studiemiddag 
Afgelopen week hebben alle medewerkers de 
school en alle klassen weer in orde gebracht 
voor het nieuwe schooljaar. Donderdag is de 
startvergadering geweest waarin alle 
praktische zaken zijn besproken voor 
aankomend schooljaar (jaarrooster, roosters, 
‘de gouden weken’, feestelijke opening van het 
schooljaar, etc.) 
’s Middags heeft het team de 1e teamtraining 
gevolgd met als thema voorbereiding P4L 
(Projects for learning, geïntegreerde 
zaakvakkenmethode). Het was een 
inspirerende middag waarin alle leerkrachten 
het 1e thema helemaal hebben voorbereid. Het 
eerste thema is ‘de aarde’. Het thema start in 
de tweede schoolweek. 
 

Wat een schone school!!! 
Afgelopen zomervakantie, terwijl de meesten 
vakantie aan het vieren waren, heeft onze 
schoonmaakster (Ingrid) de hele school weer 
‘spik en span’ weten te krijgen. De vloeren 
staan weer nieuw in de was, de ramen zijn 

gewassen zowel binnen als buiten, alle muren 
zijn weer fris wit, ook buiten blinkt alles weer. 
De wc’s zijn nog nooit zo fris geweest, wat een 
knappe prestatie!! En dat met de warme 
dagen in juli en augustus. Onze 
complimenten!!!! Zonder Ingrid was veel niet 
mogelijk. Wij, maar u vast ook, zijn erg blij met 
onze schoonmaakster. 
 

Wekelijkse nieuwsbrieven 
Vanaf dit schooljaar wordt er, als proef, 
wekelijks een nieuwbrief verstuurd naar alle 
ouders op de vrijdagmiddag. De nieuwsbrieven 
zullen kort en bondig zijn. Naast de agenda met 
belangrijke data, zullen er ook informatieve 
stukjes worden toegevoegd, zodat u goed kunt 
volgen welke ontwikkelingen het team en de 
school dit jaar doormaakt. Oók zullen we 
gaandeweg de aankomende weken wat tips 
vermelden om kinderen ook thuis op 
verschillende didactische gebieden 
spelenderwijs te oefenen (o.a. rekenen, taal, 
woordenschat, lezen/begrijpend lezen en 
gedrag). 
 
Ten tijde van de peiling ‘schooltijden’, zullen 
we ook korte vragen stellen over de informatie 
overdracht van school richting kinderen en 
ouders. 

 
Opening nieuwe schooljaar 
‘Rollend het schooljaar in’ 
Maandag 2 september starten we met een 
gezamenlijke opening op het schoolplein voor 
de school. Om 8.30 uur worden zowel ouders, 
als alle leerlingen op het schoolplein 
uitgenodigd om het schooljaar te openen. Na 
de opening zul-
len we over de 
rode loper, het 
nieuwe school-
jaar één voor 
één inrollen! 
 

Agenda: 
29 aug.:               Startvergadering team 
02 sept.:              Adoptie monument WOII gr. 7/8 
02 sept.:              Feestelijke 1e schooldag 
02 sept.:              Luizencontrole 
04 sept.:              Start schoolzwemmen groep 3/4 
13 sept.:              Wethouder onderwijs op school 
16 sept.:              Start smaaklessen groep 1-8 
18 sept.:              Schoolzwemmen groep 3/4 
18 sept.:              BHV-training leerkrachten 
23 sept.:              Start ‘week tegen het pesten’ 

23 sept.:              Infoavond groep 1 t/m 3 
26 sept.:              1e MR vergadering 15.00 uur 
02 okt. :               Schoolzwemmen groep 3/4 
02 okt. :               Opening kinderboekenweek 
07 okt. :               Juf Zoraida uitgerekend 
10 okt. :               Gastles bureau Halt groep 7/8 
14 okt. :               Deze week herfstwandeling 
                           Groep 1 t/m 4 
16 okt.     :           Schoolzwemmen groep 3/4  
21-25 okt.:           Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 
28 okt.     :           Juf Suzan zwangerschapsverlof 
September:           Inschrijven startgesprekken 
 



De gouden weken 
Na elke zomervakantie starten we op de 
Dorpsschool met 4 ‘gouden weken’. In de 
bijlage van deze nieuwsbrief leest u het 
beland van ‘de gouden weken’, waar in alle 
groepen zeer veel aandacht wordt besteed 
aan de groepsvorming, zodat we de rest van 
het schooljaar profijt hebben van sociaal fijne 
en goede groepen die zich houden aan regels, 
sociaal emotioneel goed met elkaar omgaan, 
met als doel dat elke leerling het fijn moet 
hebben op onze Dorpsschool. 
Ook wordt er vrij snel gestart met de lessen 
rots & water. 

 
De school met die mooie ramen! 
Met wie je ook praat in de omgeving van Halle, 
iedereen kent de school om de onwijs mooie 
raamschilderingen. Afgelopen woensdag heeft 
een gezellig groep de ramen weer omgetoverd 
tot een waar kunstwerk! Alle tekenaars en 
schilders enorm bedankt voor de vele uren die 
jullie wederom hebben geïnvesteerd. Het 
resultaat mag er weer wezen!  

 
Muzieklessen 
Oók in schooljaar 2019-2020 wordt er 
structureel muziekles gegeven aan alle 
leerlingen van dorpsschool Halle. Meester 
Fernando neemt de muzieklessen van juf 
Marion over i.v.m. organisatorische redenen. 
We willen juf Marion enorm bedanken voor 
haar inzet de afgelopen jaren. De muzieklessen 
waren elke week weer inspirerend en een feest 
om te zien en te beleven. We wensen meester 
Fernando een hele fijne en muzikale tijd op 
onze school. Binnenkort zal meester Fernando 
zich voorstellen in de nieuwsbrief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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.  
 

Overige kortere lesdagen 
Donderdag 19 december:  
Alle leerlingen 12.00 uur vrij, ’s avonds 
kerstviering. 
Vrijdag 20 december:  
Alle leerlingen 12.00 uur vrij, Kerstvakantie. 
Vrijdag 3 juli: 
Geen lessen en latere starttijd met Bieleman-
optocht en spelletjes. 
Vrijdag 17 juli: 
Alle leerlingen 12.00 uur vrij, zomervakantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voetbalveld groep 7/8  
Vanaf maandag 2 september mag de school 
géén gebruik meer maken van het voetbalveld 
in het weiland grenzend aan de school. Het 
voetbalveld ligt, volgens bestemmingsplan op 
agrarisch grondgebied en mag om deze reden 
niet voor recreatief gebruik ingezet worden. 
Helaas ervaren de bewoners van één woning 
aan de Dorpsstraat geluidsoverlast in de 
avonden en de weekenden. De bewoners 
hebben een bezwaarschrift ingediend bij de 
gemeente Bronckhorst, helaas zonder vooraf 
dit aan te geven bij de school. Zowel bestuur als 
directie hebben, op initiatief van de school, 
geprobeerd om tot een gezamenlijke oplossing 
te komen. Dit is niet gelukt. De gemeente gaat 
handhaven en heeft in een brief laten weten 
dat vanaf 2 september geen gebruik meer mag 
worden gemaakt van de grond. Binnen 4 
weken moet al het hekwerk en de doelpalen 
verwijderd worden. 
Uiteraard vinden wij dit jammer, maar we 
willen zéker vanuit onze voorbeeldfunctie de 
gestelde regelgeving vooralsnog opvolgen. 
Er zal een nieuwe speelindeling van het plein 
aan de achterkant ingevoerd moeten worden. 
 

Schooltijden en pauzes 
Om 8.15 uur staan de brigadiers klaar op het 
zebrapad voor de school en gaat de schooldeur 
open. Er is een inloop voor alle ouders en 
kinderen vanaf 8.15 uur. 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. We hopen dat 
u de schooltijden goed naleeft. 
Om 10.00 uur en om 12.00 uur zijn de eet- en 
drinkmomenten. Om 10.00 uur eten alle 
kinderen fruit of groente met iets te drinken, 
bij voorkeur een flesje water. Om 12.00 uur 
wordt er geluncht met een gezonde boterham 
en wat te drinken. Tussen 10.15-10.30 uur en 
12.15-12.45 uur is een gezamenlijke pauze.  
 
Schooltijden groep 1 t/m 4: 
Ma.   8.30-14.45 uur 
Di.      8.30-14.45 uur (groep 1 vrij om 12.00 uur) 
Wo    8.30-12.15 uur 
Do.    8.30-14.45 uur 
Vrij.   8.30-12.00 uur 
 

Schooltijden groep 5 t/m 8: 
Ma.    8.30-14.45 uur 
Di.      8.30-14.45 uur 
Wo.    8.30-12.15 uur 
Do.     8.30-14.45 uur 
Vrij.    8.30-14.45 uur 

 
Uitbreiding uren op lesrooster 
Dit schooljaar breiden alle groepen de lestijden 
uit op het rooster. Dit heeft geen gevolgen voor 
de lengte van de dag. De eet-en drinktijd van 
alle leerlingen tussen 12.00-12.15 uur wordt 
vanaf dit schooljaar ook beschreven als lestijd. 
Structureel wordt er dan voorgelezen ter 
bevordering van de woordenschat tijdens het 
eten en drinken of wordt er gekeken naar een 
voorbereidend programma voor ons 
projectonderwijs. Door de uitbreiding van 
lestijden krijgen alle leerlingen óók in de 
toekomst voldoende uren les, mocht er na de 
schooltijdenpeiling andere lestijden ingevoerd 
worden. Zowel het bestuur, als de MR hebben 
aangegeven achter dit besluit te staan. 

 
Uitbreiding lesuren groep 2 

Zowel het bestuur, als de 
medezeggenschapsraad 
(MR) heeft eind schooljaar 
2018-2019 goedkeuring 
gegeven voor de 
uitbreiding van de lesuren 
voor groep 2. Vanaf 
dinsdag 3 september zal groep 2 óók de 
dinsdagmiddag naar school gaan. Groep 1 
heeft de dinsdagmiddag vanaf 12.00 uur wél 
vrij. 
 

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 
 

Gymrooster 
Dag Tijd Groep 

Dinsdag 08.30-09.30 Groep 4/5 

 10.30-11.30 Groep 5/6 

Woens-
dag 

08.30-09.30 Groep 7/8 

11.15-12.15 Groep 3/4 

Vrijdag 08.30-09.30 Groep 7/8 

 13.45-14.45 Gr. 5 & 5/6 
 

Groep 3 en groep 4 (van groep 4/5) gaan om de 
week met de bus naar zwemles. De andere 
week gymt groep 3 en groep 4 samen. 
Groep 5 (van groep 4/5) heeft het tweede 
gymmoment samen met groep 5/6. 
LET OP!!!! Zwemles van groep 3 en groep 4 

start direct de 1e woensdag, op 4 september. 

Denkt u aan het meegeven van de juiste 
gymkleding (t-schirt, sportbroek en 
gymschoenen met bij voorkeur harde zolen)? 
Douchen na de gymles is niet verplicht, maar 
mag uiteraard wel. 

 
Stagiaires 
Ook dit schooljaar starten er weer 
verschillende stagiaires op de Dorpsschool. In 
groep 3 start juf Maureen. In groep 4/5 start juf 
Ineke en in groep 7/8 start meester Tycko. Alle 
stagiaires zullen zich binnenkort ook 
voorstellen in de nieuwsbrief. 

 
Ouderkalender 
De laatste data voor de jaarkalender worden 
de eerste twee schoolweken nog toegevoegd 
aan ons overzicht. Uiteraard wordt dan z.s.m. 
de kalender voor ouders ook online geplaatst, 
zodat u het overzicht over het hele jaar heeft. 
 
Verlof aanvragen 
Wilt u buiten de reguliere schoolvakantie toch 
vrij vragen voor een leerling, dan kunt u om 

een verlofformulier bij directie vragen. Voor 
een afspraak bij een arts hoeft u géén verlof 
aan te vragen, alleen de afwezigheid tijdig 
melden bij de leerkracht. 

 
Vakantiekaartjes 
We willen graag alle ouders en leerlingen 
bedanken voor de ansichtkaarten die gestuurd 
zijn vanaf de vele verschillende vakantie-
adressen. De kaartjes worden gebruikt voor 
ons eerste project ‘de aarde’ met Projects for 
learning. U kunt de kaartjes bij de hoofdingang 
van school, op de rechterwand bewonderen. 

 
Kleedjesmarkt Halse dag 
Zondag 1 september wordt weer de Halse dag 
georganiseerd tussen 12.00-17.00 uur. Alle 
kinderen van de basisschool kunnen deze dag 
met een kleedje spullen verkopen voor een 
goed doel of de eigen spaarpot. In de bijlage 
een flyer met verdere informatie. 

 
Wij wensen u en alle 
leerlingen weer een 

gezond, fijn en leerzaam 
schooljaar toe! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.deopleidingscentrale.nl/

