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Opening en start nieuwe schooljaar 
Maandag 2 september zijn we rollend het 
nieuwe schooljaar ingegaan, waarna alle 
kinderen de groepen zijn ingegaan om 
vakantieverhalen te vertellen en dagelijks 
groepsbindende activiteiten te doen. Oók zijn 
de lessen weer opgestart. In de ochtend 
hebben alle kinderen gekeken naar een 
voorstelling over ‘Kikker wil een vriendje’ 
waarin de boodschap is gedeeld dat iedereen 
het fijn moet hebben op de Dorpsschool. 

 
 

Gouden weken 
In de eerste week zijn direct de ‘Gouden 
Weken’ gestart. Tijdens deze weken wordt er 
veel aandacht besteed aan groepsvorming en 
omgang met elkaar. Het is volstrekt normaal 
dat na een langere vakantie en de start van een 
nieuw schooljaar de ‘rangorde’ in een groep 

opnieuw wordt bepaald. Deze fase moet goed 
begeleid worden door de school. Het kan zijn 
dat sommige kinderen dit moment erg lastig 
vinden en hier extra hulp bij nodig hebben. 
Mocht uw zoon of dochter moeite hebben met 
deze eerste weken dan is het raadzaam om dit 
direct met de leerkracht te delen, zodat we in 
gezamenlijkheid een leerling kunnen helpen. U 
als ouder kunt het beste bepalen, door de 
verhalen thuis, of de fases in de groepsvorming 
goed verlopen bij uw zoon/dochter.  Wij 
hebben liever dat u 10 keer binnenloopt, dan 
1x te laat aan de bel trekt! Samen is leuker! 
psychogoed.nl/omgaan-emoties-kinderen/ 

 
Startgesprekken 
Deze week ontvangt u een mail met informatie 
over de startgesprekken en wanneer u kunt 
intekenen voor een gesprek. 
Het is voor alle leerkrachten heel belangrijk om 
veel informatie over uw kind(eren) te hebben. 
Des te meer wij over uw kind weten, des te 
beter kunnen we de kinderen begeleiden in 
hun ontwikkeling op onze school.  Het doel van 
dit startgesprek is om uw kind(eren) goed te 
leren kennen.   
In de eerste schoolweken plannen we de 
startgesprekken met ouder(s) én kinderen van 
groep 2-8. De intekenlijsten hangen op de deur 
van iedere basisgroep.   
Om dit gesprek samen met uw kind(eren) 
voor te bereiden, ontvangt u ook een formulier 
om samen met uw kind in te vullen ter 
voorbereiding op het startgesprek. 
 

Welkom op de Dorpsschool 
In de vakantie zijn er weer twee nieuwe 
wereldburgers (broertjes) geboren. We 
feliciteren de ouders en broertjes/zusjes van 
Woud en Bibars die allebei op 20-08-2019 zijn 
geboren. 
Deze week zijn Fayèn en Eslam gestart op de 
Dorpsschool. We wensen Fayèn en Eslam een 
hele fijne tijd toe op de Dorpsschool. 

Agenda: 
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 
 

https://psychogoed.nl/omgaan-emoties-kinderen/


Peuteropvang Nijntje in Halle  
Kinderopvang Juut & Co verzorgt in de 
Dorpsschool in Halle de peuteropvang op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle 
peuters in de leeftijd van 2-4 jaar mogen zich 
aanmelden, zodat zij heerlijk kunnen spelen 
met leeftijdsgenootjes, maar ondertussen ook 
spelenderwijs worden voorbereid op de 
basisschool. Dit gebeurt op het eigen niveau 
van uw peuter. Wij kijken waar wij uw peuter 
uit kunnen dagen en waar wij uw peuter 
kunnen ondersteunen, zodat het goed 
voorbereid op de basisschool kan beginnen. 
Uw peuter krijgt activiteiten aangeboden, 
zingen veel en leren gebaren hierbij. Ook wordt 
er veel voorgelezen en benoemen wij alles wat 
we doen en gaan doen. Dit alles binnen een 
thema, zodat kinderen ook leren om 
verbanden te zien. Natuurlijk gaat uw peuter 
ook lekker buiten spelen. Binnen zijn er veel 
speelhoekjes te onderzoeken.   
Is uw interesse gewekt en wilt u graag meer 
informatie, dan kunt u contact opnemen met 
0315-231 775 of per mail: info@juutenco.nl  

  
 
Gezonde traktaties 
Het is altijd een feest als een leerling jarig is. 
Met 121 leerlingen komen er heel wat 
traktaties de school binnen. Op onderstaande 
website staan vele ideeën voor gezonde 
traktaties. Oók de juffen en meesters worden 
vaak overvloedig verwend, terwijl ook bij ons 
de ‘vakantiekilo’s’ er weer af moeten ☺. Op 
onderstaande website staan ook hier ideeën 
voor. Wilt u toch trakteren op iets lekkers, dan 
waarderen wij dat zeer, mits het een kleine 
traktatie is. http://www.gezondtrakteren.nl/ 

 

Projects4learning (P4L) 
Projects4learning is een geïntegreerde zaak-
vakkenmethode. Thematisch wordt er vanuit 
één onderwerp gewerkt aan geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek en 
burgerschap. 
In de laatste vakantieweek heeft het team van 
Dorpsschool Halle een teamtraining gehad van 
een trainer van het instituut van 
Projects4learning, inclusief een voorbereiding 
voor het 1e blok met thema ‘de aarde’. 
Aankomende week starten alle groepen met 
het thema. Alle groepen werken 2 middagen 
aan het thema. Het 1e thema loopt door tot aan 
de herfstvakantie. Woensdag wordt het 1e 
project schoolbreed geopend.  

 
Voetbalveld groep 7/8  
Sinds maandag 2 september mag de school het 
voetbalveld van groep 7/8 niet meer 
gebruiken. De leerlingen vinden dat bijzonder 
jammer. De leerlingen van 7/8 zijn, op eigen 
initiatief, een handtekeningenactie gestart. Zij 
willen hiermee aangeven dat ze niet blij zijn 
met de ontwikkelingen rondom het gebruik 
van dit voetbalveld. De leerlingen hopen dat 
veel mensen een handtekening zetten. 
 

Het doel van één van de taallessen deze week, 
was een betoog schrijven. Een betoog is een 
verdediging van een standpunt met het 
benadrukken van argumenten en ontkrachten 
van tegenargumenten. 
De leerlingen zijn momenteel bezig met het 
betoog met als onderwerp de sluiting van het 
voetbalveld.  
 

Oók op facebook is te lezen dat veel mensen 
hun ongenoegen uitspreken over de gang van 
zaken rondom het sluiten van het veld. 
Begrijpelijk, maar als school zouden wij het 
prettig vinden om dit NIET te doen, ook al is het 
een fijne wetenschap dat vele inwoners de 
leerlingen en de school een warm hart toe 
dragen. Het is erg makkelijk om een negatieve 
uiting te plaatsen op facebook en bevordert 
niet de leefbaarheid in een gemeenschap. 
Graag verzoeken wij u om uw ongenoegen op 
de juiste plek neer te leggen door een mail naar 
onze school te sturen of bij ons binnen te 
lopen. Een mailbericht kunt u sturen naar: 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl (directeur).  

http://www.gezondtrakteren.nl/
mailto:rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl


Kranslegging door groep 7/8 
Dorpsschool Halle heeft al jaren het monument 
van de bemanningsleden van een vliegtuig uit 
de Tweede Wereldoorlog (WOII) geadopteerd. 
Dit betekent dat wij als school de oorlog van 
‘toen’ niet willen vergeten en de verhalen 
willen overdragen aan onze leerlingen. 
Maandagmiddag 2 september heeft groep 7/8 
lessen gevolgd over de oorlog en wat dit 
betekende voor Halle. In deze les hebben de 
leerlingen o.a. een film bekeken van een 
ooggetuige van het neerstorten van een 
‘Wellington’vliegtuig in de Heide, waarbij alle 
bemanningsleden zijn omgekomen. 
Aansluitend zijn alle leerlingen naar het 
kerkhof van Halle gelopen. Bij het monument 
heeft de directeur een korte speech gehouden 
en 2 leerlingen hebben een gedicht 
voorgedragen. Aansluitend hebben de 3 
jongens uit groep 8 een krans gelegd bij het 
oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de 
bemanningsleden van dit vliegtuig en dat we 
moeten vieren dat wij nu in vrijheid leven. 

 
 
Kinderdoedag 
YEAH! 14 September is het weer zover, de 
Varsseveldse Ondernemers Vereniging organi-
seert dan i.s.m. Bionda’s Hummelhonk voor de 
4de keer de KINDERDOEDAG. Verspreid over 
Varsseveld kunnen kids tussen 2 en 12 jaar 
GRATIS deelnemen aan een tiental superleuke 
activiteiten. Van MAGNETEN KNUTSELEN tot 
aan CUPCAKES VERSIEREN en nog veel meer 
leuks. We gaan nog niet alles verklappen, maar 
geloof ons het wordt superleuk!  
En o ja, dit jaar is ook de Brandweer Varsseveld 
van de partij! In de eerste week van het nieuwe 
schooljaar ontvangen alle kinderen van de 
scholen een activiteitenkaart waarmee de 

kinderen op 14 september gratis deel kunnen 
nemen aan alle tien de activiteiten. 
Voor meer informatie en extra deelnemers-
kaarten mag u contact opnemen met Bionda 
Mulder-Velthorst (06-52868751). 
Voor verdere info, zie flyer in de bijlage. 
 

Nieuwe jeugdburgemeester 
Afgelopen jaar is Evi Otten van 
Dorpsschool Halle verkozen 
tot jeugdburgemeester van de 
gemeente Bronckhorst. De 
taken van Evi zitten er bijna op, 
want er is een nieuwe verkiezing 
uitgeschreven voor weer een nieuwe 
jeugdburgemeester die aankomend 
(school)jaar mag meehelpen om de gemeente 
Bronckhorst te besturen. 
In de bijlage meer informatie over het 
aanmelden voor de verkiezing. 
 

Website Dorpsschool Halle 
Momenteel zijn we erg druk met het opstarten 
van het schooljaar. Dit betekent dat we 
binnenkort de website weer gaan updaten. Het 
kan dus zijn dat er op dit moment niet de 
volledige juiste informatie op de website staat.  

 
Studiedagen (herhaling) 
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.  
 

Kortere lesdagen (herhaling) 
Donderdag 19 december:  
Om 12.00 uur vrij, ’s avonds kerstviering. 
Vrijdag 20 december:  
Om 12.00 uur vrij, Kerstvakantie. 
Vrijdag 3 juli:atere starttijd met Bieleman-
optocht en spelletjes. 
Vrijdag 17 juli: 
Alle leerlingen 12.00 uur vrij, zomervakantie. 
 


