
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

11 nov.-  15 nov. 2019 

 

Wat is leren toch leuk!  

‘Wat is leren toch leuk’, schrijft één van de 
bezoekers van onze facebooksite. 
Afgelopen week hebben we weer ons uiterste 
best gedaan om verschillende en bijzondere 
lessen aan te bieden aan de leerlingen van 
Dorpsschool Halle.  

 Op maandag o.a. spelenderwijs tafels leren 
in groep 4/5. 

 Op dinsdagmiddag crealessen met 
metselen, paarden borstelen, houtbewer-
ken, banden plakken, timmeren, schat-
kisten maken, naaien, etc. 

 Op dinsdagochtend muzieklessen van 
vakleerkracht meester Fernando. 

 Op dinsdag het Nationaal school- en 
burgemeesters-ontbijt. 

 Op woensdag een dag staken voor goed 
onderwijs, nu en in de 
toekomst. 

 Op donderdag de 
opening van het project 
heelal met Dr. Oetker en 
zijn lieftallige assistent 
professor Rosseforp. Er 
werden start-vragen 
uitgedeeld. 

 

 Op vrijdag een bezoek aan een echt 
restaurant ter afsluiting van het thema ‘het 
restaurant’ in groep 3. 

 Op vrijdag drinkt groep 7/8 thee met elkaar 
waarbij leerlingen zelf hapjes maken. 

Kijkt u ook eens op de Facebooksite van 
Dorpsschool Halle waar we ‘een inkijk in onze 
keuken’ geven. Klik op de link hieronder voor 
de Facebooksite….. 
 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-
School/Dorpsschool-Halle-824025997653266/ 
 

Of kijk op facebookmodule die u onderaan de 
startpagina van Dorpsschool Halle kunt vinden. 
Klik op ……..www.dorpsschoolhalle.nl. 

 
Nieuw project ‘heelal’ 
We zijn op zoek naar 
mensen die hobbymatig 
met sterren en heelal 
bezig zijn en ons kunnen 
helpen om workshops te 
geven. Als voorbeeld 
hebben we al een 
excursie geboekt naar 
het planetarium in 
Toldijk.  
Kent u mensen of heeft u het heelal en sterren 
als specialisme, dan horen we dit graag. Mocht 
u een telescoop thuis hebben, dan lenen wij die 
graag! U kunt dit aangeven bij meester Wim. 
  

EU schoolfruit 
Woensdag 13 november starten alle groepen 
met het eten van het schoolfruit. Dit betekent 
dat alle leerlingen op woensdag, donderdag en 
vrijdag alleen drinken mee hoeven te nemen 
voor het 10-uurtje. Eten en drinken 
meenemen, voor tussen de middag, blijft 
hetzelfde. Het doel van schoolfruit is gezond 
eetgedrag te bevorderen en om het fruit en de 
groente die uitgedeeld wordt te proberen. 
Vaak eten kinderen in groepsverband wel 

Agenda: 
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) 
16 nov.:               Intocht Sinterklaas in Halle 
18 nov.:               What’s next, infoavond VO gr. 8 
20 nov.:               Schoolzwemmen groep 3/4  
25 nov.:               Bestuursvergadering 20.00 uur 

04 dec.:               Schoolzwemmen groep 3/4 
05 dec.:               Sinterklaas op Dorpsschool Halle 
06 dec.:               Technieklokaal groep 7/8 
13 dec.:               Technieklokaal groep 7/8 
18 dec.:               Schoolzwemmen groep ¾ 
19 dec.:               Kerstviering 
20 dec.:               Om 12.00 uur start Kerstvakantie 
06 jan.:               1e lesdag na de Kerstvakantie 
06 jan.:               Bezoek Rijksmuseum groep 6/7/8 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Dorpsschool-Halle-824025997653266/
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Dorpsschool-Halle-824025997653266/
http://www.dorpsschoolhalle.nl/


dingen die ze mogelijk thuis, ogenschijnlijk, niet 
lusten. Na het proberen kunnen kinderen 
aangeven of iets lekker is of dat het niet de 
voorkeur heeft. Zie bijlage voor verdere info. 

 
Naschoolse sport 
Donderdag 7 november is de maandelijkse 
naschoolse sport gestart. Het was een groot 
succes met 55 deelnemende kinderen. Het 
weer zat niet helemaal mee, maar dat mocht 
de pret niet drukken. De leerlingen konden 
deelnemen aan 4 verschillende activiteiten. 
Aan het einde van de middag is gevraagd welke 
activiteiten de leerlingen de volgende keer op 
het programma zouden willen. O.a. werd 
freerunning genoemd. Op donderdag 12 
december is het volgende naschoolse 
sportmoment. Binnenkort komen er bij elke 
groep weer inschrijflijsten te hangen. 

 
 

Stagiaires 
Aankomende week starten er 5 nieuwe 
stagiaires op Dorpsschool Halle. Vier stagiaires 
komen van de opleiding onderwijsassistent van 
het Graafschapcollege tot aan het einde van 
het schooljaar. De studenten zijn elke dinsdag 
en woensdag aanwezig. Eén student komt op 
onze school voor een korte maatschappelijke 
stage van 2 weken. Binnenkort stellen de 
stagiaires Jurre, Nina, Rinkse, Sharon en Demi 
zich voor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleid pleinwacht en speelgedrag 
Vanuit verschillende kanten heeft de school 
vragen gekregen over het toezicht op het plein, 
onder schooltijd. Ook het samen spelen (jonge 
en oudere kinderen) en het speelgedrag in het 
algemeen wekt vragen op bij sommige ouders. 
We willen graag helder, transparant en 
duidelijk zijn over ‘waarom doen we dingen 
zoals we ze doen’. Om u over dit punt te 
informeren ziet u aankomende week een 
artikel verschijnen in uw mailbox waarin 
omschreven wordt hoe pleinwacht is 
vormgegeven en hoe we omgaan met het 
speelgedrag van de verschillende 
leeftijdsgroepen. 
 

Aankomst Sinterklaas in Halle 
Intocht: 16 NOVEMBER 2019  
Vertrek: Om 14:00 uur bij zaal Nijhof (Zaal 
open om 14:30 uur).  
Geen entree. (vrije gift is van harte welkom)  
Route: Nijhof Dorpsstraat, naar Coops, 
Dorpsstraat terug, Abbinkstraat, Roggestraat, 
Kerkstraat, Haverstraat, Abbinkstraat, 
Dorpsstraat naar Nijhof.  
(Bij slecht weer wordt de route aangepast) 
 
In de bijlage de flyer van de organisatie. 

 


