
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

7 okt.- 11 okt. 2019 

 

Dit weekend in Readshop Zelhem 

 
Notulen MR op de website 
Donderdag 3 oktober heeft de MR de eerste 
vergadering gehad. De vergaderingen van de 
MR zijn openbaar, evenals de notulen van elke 
vergadering. Om u goed te informeren over de 
gang van zaken op onze school staan vanaf dit 
schooljaar de notulen van MR-vergaderingen 
op de website www.dorpsschoolhalle.nl in het 
scrolmenu ‘ouders’, tabblad MR. 

Smaaklessen 
Door privéomstandigheden is de juf die alle 
smaaklessen jaarlijks geeft helaas niet in staat 
om de lessen dit schooljaar te geven. 
Vooralsnog gaan de smaaklessen dus niet door 
in alle groepen. We zijn op zoek naar een 
alternatief. 

 
Groep 5/6 
Leerkracht meester Bas is dit jaar als zij-
instromer gestart op de vrijdagen in groep 5/6. 
Helaas is de belasting voor meester Bas, in 
combinatie met zijn andere werk, te groot. In 
goed overleg stopt hij per direct met de 
werkzaamheden op de Dorpsschool. Zowel 
meester Bas als wij vinden dit bijzonder 
jammer! Gelukkig hebben we per direct, in 
samenspraak met de invalpool, een goede en 
fijne opvolger gevonden die alle vrijdagen tot 
aan de zomervakantie kan invullen. Vrijdag 4 
oktober is er eenmalig een invaller in groep 
5/6. Vanaf vrijdag 11 oktober start juf Annet. In 
één van de volgende nieuwsbrieven zal juf 
Annet zich kort voorstellen. 
  

Gevraagd: Kascommissie voor OR 
(herhaling) 
De ouderraad is nog op zoek naar mensen die 
de kascontrole willen uitvoeren van schooljaar 
2018-2019. 

 
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 
Heeft u deze nog niet ingeleverd, graag z.s.m. 
doen! 

Agenda: 
09 okt. :               Bezoek GGD arts 
10 okt. :               Gastles bureau Halt groep 7/8 
16 okt. :               Schoolzwemmen groep 3/4  
17 okt. :               Ondersteuningsteam (OT) 
18 okt. :               Laatste werkdag Juf Suzan 
18 okt. :               Herfstwandeling groep 1 t/m 5 
21-25 okt.:           Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 
28 okt. :               Hoofdluiscontrole    
30 okt. :              Studiedag, alle leerlingen vrij 

31 okt. :               MR vergadering 2 15.00 uur 
05 nov.:               Nationaal schoolontbijt 
11-15 nov.:          Les mediawijsheid groep 1 t/m 8 
11 nov.:               OR vergadering 2 20.00 uur 
11 nov.:               Groep 7 gastles gezonde leefstijl 
11 nov.:               Start onderzoek groep 1 (GGD) 
12 nov.:               Vervolg onderzoek groep 1 (GGD) 
18 nov.:               What’s next, infoavond VO gr. 8 
 

  

  

 

 

Wij zijn in de zevende hemel:  

illustrator, vormgever én auteur Daniëlle Futselaar komt naar Zelhem!  

 

Op zondag 6 oktober lanceert zij bij ons haar kersverse boek Het Heelal!, 

de eerste titel uit de nieuwe serie Willewete Plus voor kinderen vanaf 9 jaar. 

 

Daniëlle weet door haar werk voor NASA, het SETI Instituut en de Universiteit 

van California veel over het heelal. 

Ze bundelde al haar kennis, en schreef én tekende dit geweldige boek. 

 

Tijdens haar presentatie neemt zij je mee op reis naar de sterren… en daar 

voorbij!  Deze unieke reis is gratis. 
 

 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/


Wijzigingen (mail)adres etc. 
Momenteel is de administratie ons 
administratief systeem aan het updaten. Wilt u 
wijzigingen met betrekking op woonadres, 
telefoonnummers, noodnummers, mail-
adressen en wettelijk gezag z.s.m. doorgeven 
bij directie? 
 

Opening KinderBoekenWeek 
Meester Rick had woensdag 2 oktober een 
probleem.... Alle juffen en meesters hadden 
zich afgemeld! Ze waren op reis! Gelukkig 
bleken ze niet ver weg te zijn en konden we 
toch, met iedereen erbij, de Kinderboeken-
week openen met als thema “ Op reis”. 
Klik hieronder voor foto’s op Facebook. 
https://www.facebook.com/permalink.php?st
ory_fbid=2472121629510353&id=824025997
653266 
 

 
 

 
 

Studiedag woensdag 30 oktober 

De eerste woensdag na de herfstvakantie, 30 
oktober, zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft 
deze dag een studiedag waar we ons richten op 
ons woordenschatonderwijs en het tweede 
thema voor Projects for Learning (P4L). 
 

Typecursus voor groep 6/7/8 
Na de herfstvakantie start de typecursus voor 
leerlingen van groep 6, 7 en 8. In deze cursus 
leren de kinderen ‘blind’ typen met 10 vingers, 
een vaardigheid die hen enorm zal helpen nu 
en in de toekomst om veel zaken sneller 
digitaal te verwerken. Een aanrader voor elke 
leerlingen. In de bijlage vindt u de flyer met 
verder info over aanmelden e.d. 
 

Foto’s opening Kinderboekenweek 
 

 
 

 

Met 15 minuten (voor)lezen per dag, lees je 1 
miljoen woorden per jaar en kan de 

woordenschat groeien met  
ca. 1.000 woorden per jaar. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2472121629510353&id=824025997653266
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2472121629510353&id=824025997653266
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2472121629510353&id=824025997653266

