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Startgesprekken 
Vanaf maandag 16 september zijn de eerste 
startgesprekken. Alle leerlingen hebben een 
voorbereidingsformulier meegekregen naar 
huis met een begeleidende brief over het doel 
van de startgesprekken en wat wij van u en uw 
kind verwachten. 
Sinds deze week liggen de inschrijflijsten voor 
het startgesprek bij alle groepen. U kunt dan 
zelf een gesprek inplannen op de aangegeven 
tijden. Denkt u aan het inschrijven? 

 
Administratief medewerkster  
Maandag 16 september start Madeleine Beun 
als administratief ondersteuner op 
Dorpsschool Halle. Juf Madeleine heeft 
bijzonder veel kennis van het administratief 
systeem waarmee de Dorpsschool werkt. Deze 
week kunt u verschillende formulieren 
verwachten die juf Madeleine nodig heeft om 
administratief alles te controleren op 
correctheid (noodnummers, AVG, wettelijk 
gezag, ouderhulp, etc.) 
We wensen juf Madeleine héél veel plezier op 
onze school en we kijken uit naar een fijne 
samenwerking. 
 
 

Opening project ‘de aarde’ (P4L) 
Deze week zijn alle groepen gestart met lessen 
over ‘de aarde’ met projects4learning. Alle 
leerlingen leren, op eigen niveau, over de 4 
sferen van de aarde: 

• De lithosfeer (de aardkost, aardlagen) 

• De biosfeer (leven op aarde) 

• De atmosfeer (de ruimte om ons heen) 

• De hydrosfeer (het water op aarde) 
De groepen 1 t/m 8 hebben deze week over de 
4 sferen spectaculaire proefjes bekeken.  

Op Facebook (klik op de link) vindt u nog meer 
foto’s.  
https://nl-
nl.facebook.com/pages/category/Elementary-
School/Dorpsschool-Halle-824025997653266/ 
 

Juf & meester in de schoolbanken 
Afgelopen woensdag was de 1e van vier 
studiemiddagen waarin het hele team getraind 
werd op eigen instructiegedrag. Dit schooljaar 
brengen we een lijn aan in het geven van 
instructies volgens  de manieren van EDI 
(expliciete directe instructie). In alle groepen 
zullen de leerkrachten op eenzelfde manier 
een instructie aanbieden aan leerlingen die nog 
meer recht doet aan de persoonlijke 
begeleiding en ontwikkeling van kinderen. 

Agenda: 
16 sept.:              Startgesprekken (2 weken) 
17 sept.:              Prinsjesdag 
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 
02 okt. :               Schoolzwemmen groep 3/4 
02 okt. :               Opening kinderboekenweek 
03 okt. :               1e MR vergadering 2019-2020 

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 
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Informatieavond groep 1/2 & 3 
Op maandagavond 23 september vinden de 
informatieavonden voor de groepen 1/2 en 3 
plaats. Graag nodigen wij jullie hiervoor uit. 
De avond voor groep 3 begint om 19.00 uur en 
eindigt om 19.30 uur. 
De avond voor groep 1/2 begint om 19.30 uur 
en eindigt om 20.00 uur. We gaan ervan uit dat 
we alle ouders mogen ontvangen deze avond. 

 
1e ouderraadsvergadering (OR) 
Maandag 23 september komt de ouderraad 
weer voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. 
 

BedrijfsHulpVerlening (BHV) 

Woensdag 18 september zijn meester Wim, Juf 
Cindy, juf Sonja en meester Rick de hele dag 
afwezig. Deze dag worden zij bijgeschoold als 
bedrijfshulpverlener (BHV) op de onderdelen 
brand en EHBO. Een BHV-er is verantwoordelijk 
voor de juiste gang van zaken bij calamiteiten 
zoals een brand, ontruiming, ongelukken, e.d. 
Jaarlijks volgen de BHV-ers een scholing om de 
nieuwste inzichten te horen en zelf te oefenen 
met de ontruiming van een school en het 
reanimeren van mensen. 
De leerkrachten worden deze dag vervangen 
met leerkrachten uit de vervangingspool. 
 

Voetbalveld groep 7/8 
Zoals jullie weten mogen we van de gemeente 
Bronckhorst het voetbalveld in het weiland niet 
meer gebruiken. Dit vanwege het feit dat één 
huishouden stelt dat zij overlast ervaart. 
Mevrouw Oosterink (eigenaresse van het 
weiland), het bedrijf Wolsink-Wossink (mede-
gebruiker van het weiland) en het bestuur van 
de Dorpsschool zijn het niet eens met dit 
besluit. Gezamenlijk hebben zij per brief 
bezwaar gemaakt bij de gemeente, en zij zien 
graag dat de leerlingen weer gebruik kunnen 
maken van het voetbalveld. 

 
Groep 7/8 uitleg wet & regelgeving 
Meester Rick is deze week bij groep 7/8 in de 
groep geweest om de wet & regelgeving uit te 
leggen n.a.v. het bezwaarschrift dat de school 
heeft ontvangen i.v.m. het gebruik van het 
voetbalveld. Ook is het gedrag van sommige 
leerlingen besproken richting de indieners van 

het bezwaarschrift. Enkele leerlingen hebben 
zaken geroepen als “Geef ons het voetbalveld 
terug”. We hebben de leerlingen op het hart 
gedrukt om dit NIET te doen, maar te allen tijde 
goed gedrag te laten zien en via de juiste 
kanalen (bezwaarschrift) het ongenoegen te 
uiten. Wilt u als ouder bovenstaande 
bespreken en eveneens de leerlingen op het 
hart te drukken om, óók in deze situatie, netjes 
te blijven naar iedereen in het dorp Halle. 

 
Luisvrij 
Vorige week heeft ons ‘luizenpluisteam’ de 
hele school en peuterspeelgroep weer 
gecontroleerd. Een fantastische mededeling 
dat we luisvrij zijn. Luizenpluisteam, bedankt!! 
 

Bezoek wethouder 
Vrijdag 13 september is Wethouder Paul 
Hofman, samen met een gebiedsambtenaar, 
leden van Halle’s belang en de werkgroep 
verkeer Dorpsstraat Halle bij ons op school 
geweest. 
Drie onderwerpen zijn er besproken/bekeken: 
1. Informatief de school bekijken. 
2. Situatie herinrichting van de Dorpsstraat. 
3. Bezwaarschrift voetbalveld groep 7/8. 
Het was een prettig, goed en aangenaam 
bezoek. 
 

Stagiaire groep 7/8 
Mijn naam is Tycko Kouwenhoven (18) en ik 
ben tweedejaars student van de opleiding 
Pedagogisch Werk en Onderwijs. Ik loop stage 
op maandag en dinsdag bij groep 7 en 8.  
Momenteel werk ik bij de Aldi in Varsseveld, 
waar ik woon. Zelf heb ik nog een 
tweelingbroer en een klein zusje. In mijn 
vrijetijd sport ik graag en doe ik veel leuke 
dingen met mijn vrienden. Ik loop stage tot 
eind januari in Halle en begin daarna in 
Westendorp bij Leenvoord. 


