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Startgesprekken 
Vanaf maandag 16 september zijn de 
startgesprekken met alle leerlingen en de 
ouders gestart. Oók aankomende week zijn er 
nog startgesprekken gepland. 
Denkt u aan het inschrijven, mocht dit nog niet 
gebeurd zijn? We willen met alle ouders en 
leerlingen graag gesproken hebben! 

 
Formulieren mee naar huis 
Afgelopen week zijn de laatste data 
toegevoegd aan de jaarkalender. Aankomende 
week wordt alles nog éénmaal gecontroleerd 
en vervolgens meegegeven naar huis. Oók 
wordt de kalender op de website geplaatst en 
in de mail met u gedeeld. De 
controleformulieren zult u ook kunnen 
verwachten (AVG, noodnummers, etc.). Dit is 
afgelopen week nog niet gebeurd. 

 
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) 
Ma. 23 sept. start om 20.00 uur de vergadering. 
 

Hulpouders spellencircuit 
Maandag 28 oktober start het spellencircuit 
voor de groepen 2 en 3 weer. Het spellencircuit 
wordt, tot halverwege juni, iedere maandag 
van 13.15 uur tot 14.30 uur gehouden. We zijn 
op zoek naar hulpouders (ouders, opa’s, oma’s, 
buren) die ons tijdens deze middagen willen 
helpen. Mocht u het leuk lijken om te helpen of 
kent u iemand die ons hierbij zou willen helpen, 
dan kunt u dit doorgeven aan een van de 
leerkrachten van de groepen 2 of 3. 
 

Studiemiddag woordenschat 
Op woensdagmiddag 2 oktober vindt de 1e 
studiemiddag plaats voor het team van 
Dorpsschool Halle. Juf Cindy is de 
taalcoördinator van onze school. Juf Cindy 
heeft de afgelopen periode, alles wat betreft 
taal, onder de loep genomen. Uit de 
schoolanalyse, landelijke tendensen, en 
regioproblematiek is gebleken dat Dorpsschool 
Halle zich als eerste moet richten op 
woordenschatonderwijs. Dit schooljaar zijn er 
5 studiemomenten voor het team vastgesteld 
om in gezamenlijkheid ons 
woordenschatonderwijs verder te bekijken en 
vanuit verschillende invalshoeken te 
versterken. Dit betekent dat wij op school 
veranderingen gaan inzetten, maar ook bij u als 
ouder de woordenschat onder de aandacht 
willen brengen. Woordenschat wordt immers 
voor het grootste gedeelte thuis aangeleerd en 
uitgebreid. In de bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u een uitleg over o.a. het belang van 
woordenschat en de woordenschat vergroten 
bij uw kind(eren). 

Agenda: 
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 
02 okt. :               Studiemiddag woordenschat 
03 okt. :               1e MR vergadering 2019-2020 
07 okt. :               Juf Zoraida uitgerekend 
09 okt. :               Bezoek GGD arts 
10 okt. :               Gastles bureau Halt groep 7/8 

14 okt. :               Deze week herfstwandeling 
                           Groep 1 t/m 4 
15 okt. :               Smaaklessen groep 4/5/6 
16 okt. :               Schoolzwemmen groep 3/4  
17 okt. :               Ondersteuningsteam (OT) 
21-25 okt.:           Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 
28 okt. :              Juf Suzan zwangerschapsverlof 
 


