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Hoera, Masse & Rozan zijn geboren 
Na 39 weken zwangerschap zijn vanochtend 
Rozan en Masse geboren. De prachtige 
tweeling van juf Zoraida en haar partner. Zowel 
met mama, papa en deze nieuwste 
wereldburgers gaat het erg goed! Van harte 
gefeliciteerd!!! 

 
Startgesprekken 
Aankomende week vinden de laatste 
startgesprekken plaats. Heeft u zich nog niet 
ingeschreven, dan graag spoedig contact 
opnemen met de groepsleerkracht(en). 
 

Formulieren mee naar huis 
Vrijdag 27 september hebben alle leerlingen 
van groep 1 t/m 8 de volgende formulieren 
mee naar huis gekregen: 

 Ouderkalender (jaarkalender met data) 

 Noodnummerformulier (ter controle van 
ons administratief systeem) 

 AVG toestemmingsformulier 

 Activiteitenlijst ouderhulp 
Graag ontvangen we z.s.m. (het liefst maandag 
a.s.) al formulieren terug om te kunnen 
verwerken. Het formulier ‘AVG’ en de 
activiteitenlijst ‘ouderhulp’ moet per gezin 
ingevuld worden, het noodnummerformulier 
moet voor elke individuele leerling ingevuld 
worden. 
 

Controle op teken 
Tot aan de herfstvakantie gaat groep 5/6 elke 
dinsdagmiddag naar het bos om hutten te 
bouwen. Eén van de kinderen heeft hierbij een 
tekenbeet opgelopen. Dit is op zich geen 
probleem, maar wel goed om te weten wat te 
doen bij een tekenbeet. 
Ons verzoek is om uw zoon/dochter bij 
thuiskomst of ’s avonds even te controleren op 
teken. In de onderstaande link meer informatie 
over een tekenbeet en wat te doen. 
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme 
 

Gevraagd: Kascommissie voor OR 
De ouderraad is op zoek naar 2 ouders die een 
kascontrole willen uitvoeren bij de ouderraad 
over het schooljaar 2018-2019. De 
tijdsinvestering is kort. U krijgt een uitleg naar 
de inkomsten en uitgaven van de ouderraad. 
Aan u wordt dan gevraagd om de gegevens in 
te zien, te controleren of de verantwoording 
van de gelden voldoende inzichtelijk is 
gemaakt. Wilt u de penningmeester van de 
ouderraad hierbij helpen, dan kunt u zich 
aanmelden op school of bij de 
ouderraadsleden. 

Agenda: 
 
02 okt. :               Schoolzwemmen groep 3/4 
02 okt. :               Opening kinderboekenweek 
02 okt. :               Studiemiddag woordenschat 
03 okt. :               1e MR vergadering 2019-2020 
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 
 

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme


Opening KinderBoekenWeek 
Woensdag 2 oktober zijn alle kinderen en 
ouders van de Dorpsschool om 08.30 uur van 
harte uitgenodigd om de Kinderboekenweek 
gezamenlijk te openen! Alle ouders en 
kinderen mogen buiten op het schoolplein 
verzamelen. 
Dit jaar is het thema: ‘Reis mee!’ 
Op vrijdag 11 oktober sluiten we de 
Kinderboeken week gezamenlijk af. Er wordt 
die ochtend van 08.30 uur tot 09.15 uur een 
boekenmarkt op het schoolplein gehouden. 
Ook voor de afsluiting nodigen we alle kinderen 
en ouders van de Dorpsschool van harte uit. 
Verdere informatie over de Kinderboekenweek 
wordt aankomende week via de mail verstrekt. 
 

Auto’s Abbingstraat 
Aan het begin van het schooljaar hebben we 
vanuit school u verzocht om geen auto’s op de 
stoep van de Abbingstraat te parkeren i.v.m. de 
veiligheid van de schoolgaande kinderen en 
hun ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, etc. 
Graag willen we de ouders, die blijkbaar moeite 
hebben om 100 meter verder te lopen (), 
toch verzoeken om hun auto bij ‘De Korenaar’ 
te parkeren. 
 

Nationaal schoolontbijt 2019 
Op de jaarkalender staat het schoolontbijt 
gepland op woensdag 6 november. Deze 
datum wordt gewijzigd naar dinsdag 5 
november i.v.m. een leuke uitnodiging die de 
school heeft gekregen. Dorpsschool Halle is 
uitgenodigd om, samen met de burgemeester 
en wethouders, op het gemeentehuis van de 
gemeente Bronckhorst te komen ontbijten. 
Uiteraard volgt binnenkort verdere informatie 
hierover. 
 

Vervanging juf Suzan 
In de herfstvakantie gaat juf Suzan met 
Zwangerschapsverlof. In eerste instantie zou 
juf Lynn IJzereef invallen voor juf Suzan. Juf 
Lynn heeft ondertussen een vaste aanstelling 
gekregen bij een andere school. We zijn héél 
blij voor haar, maar het is zéker jammer voor 
ons. Gelukkig was juf Janneke Westerveld (nu 
in groep 3) direct bereid om, na het invalwerk 
in groep 3, ook juf Suzan te vervangen. Hier zijn 
wij erg blij mee. In de periode van het verlof 

van juf Suzan zal juf Sonja tijdelijk iets meer 
gaan werken. 
 

Aanbieden van handtekeningen 
Gisterenavond, donderdag 26 september, 
hebben Ties en Isa 471 handtekeningen 
aangeboden aan de burgemeester. 
Aansluitend hebben de kinderen een stukje van 
de raadsvergadering mee mogen maken i.v.m. 
het vragenkwartiertje. In dit kwartiertje 
hebben 2 fracties vragen gesteld aan de 
wethouder over de kwestie. 

 
 
Rekendoelen 
In alle groepen zijn de leerkrachten gestart met 
een andere/aangepaste vorm van instructie 
geven. Leerlingen worden nu nog meer 
betrokken bij het stellen en delen van doelen. 
Het is goed om te weten wat je precies gaat 
leren, waarom en waarvoor. In het team 
hebben we afgesproken dat we ook de 
rekendoelen per periode met ouders willen 
delen. U kunt dus een mail verwachten waarin 
de doelen voor uw zoon/dochter wordt 
weergegeven. Zo weet u per periode wat er op 
school wordt geleerd en zo kunt u ook in 
gesprek komen met uw kind over het leren op 
school. 
 

Gym in groep 7/8 
I.v.m. de opening en sluiting van de 
kinderboekenweek, zal groep 7/8 op woensdag 
2 oktober en op vrijdag 11 oktober geen 
gymlessen hebben. Op deze twee dagen 
hoeven de leerlingen dus geen gymspullen mee 
te nemen. 
 
Denken alle groepen aan het dragen van 
gymschoenen tijdens de gymlessen? 


