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Inspectiebezoek Dorpsschool Halle 

Afgelopen donderdag is dhr. N. van Leuteren, 
inspecteur van onderwijs, op onze school 
geweest. Het betrof een voortgangsgesprek die 
vorig jaar al gepland stond. In dit gesprek heeft 
de inspecteur kennis gemaakt met de nieuwe 
directeur Rick Wolsink en is het 
schoolondernemingsplan voor de jaren 2019-
2023 besproken met de directie en het 
bestuur. De inspecteur was zeer positief en 
heeft de schoolontwikkelingen gelezen, 
gehoord en gezien in de school. Binnenkort 
volgt er een verslag van dit gesprek en zal deze 
op de website in te zien zijn. 
Wilt u óók weten welke strategische doelen de 
Dorpsschool de aankomende jaren heeft 
gesteld om goed onderwijs elke dag toch nog 
weer proberen te verbeteren? Klik op 
onderstaande link. 
https://www.dorpsschoolhalle.nl/schoolonder
nemingsplan-2019-2023/ 

 
EU schoolfruit 
Deze week hebben alle leerlingen op 
woensdag, donderdag en vrijdag weer 
schoolfruit gege-
ten. Ananas, 
meloen en appels. 
Alle leerlingen 
hebben geproefd 
en het fruit 

gegeten. We hebben weer een mooie en 
gezellige groep ouders die ons helpen om al het 
fruit te wassen en verder voor te bereiden om 
op te eten. Alle hulpouders, wat fijn dat we óók 
dit samen kunnen doen! 
Aankomende week krijgen de leerlingen het 
volgende in de groepen om te proeven: 

Naschoolse sport 

Donderdag 12 december (2e donderdag van de 
maand) vindt er voor de 2e keer een naschoolse 
sportactiviteit plaats. De kinderen hebben de 
vorige keer aangegeven dat ze graag iets 
wilden doen met ‘freerunning’. Naschoolse 
sport vindt dan ook plaats in de sporthal. De 
leerlingen eten en drinken wederom, direct na 
schooltijd, om 14.45 uur op school in de eigen 
groep. De groep leerlingen wordt door de 
sportleerkrachten begeleid vanuit school naar 
de sporthal. LET OP!!!! Alle leerlingen moeten 
om 16.00 uur opgehaald worden bij de 
sporthal! 
Aankomende week hangen de inschrijflijsten 
bij de groepen 3 t/m 8. We hopen wederom op 
zo’n grote enthousiaste club kinderen. 

Agenda: 
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 3/4  

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://www.dorpsschoolhalle.nl/schoolondernemingsplan-2019-2023/
https://www.dorpsschoolhalle.nl/schoolondernemingsplan-2019-2023/


Sinterklaas in Halle (herhaling) 
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)  
 

Sinterklaas op de Dorpsschool 
Het Sinterklaasjournaal is begonnen en 
zaterdag 16 november komt Sinterklaas alweer 
aan in ons land. We gaan een gezellige tijd 
tegemoet en hieronder vindt u alvast de nodige 
informatie. 
Cadeaus groep 1 t/m 4 
Dit jaar is er voor de kinderen van groep 1 t/m 
4 een boek als Sinterklaascadeau op 5 
december. Jullie als ouders mogen een keuze 
maken uit een aantal boeken die wij samen 
met de Readshop uit Zelhem geselecteerd 
hebben. Van maandag 18 t/m woensdag 20 
november liggen de boekenpakketten én 
intekenlijsten tussen 8.30 uur en 8.45 voor u 
klaar uur in de koffiekamer. 
Groep 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken. Dit 
gebeurt in de week van 18 november. Op het 
lootje zal verdere informatie staan over het 
hoe en wat. Groep 5 gaat deze feestelijkheid 
gezamenlijk vieren met juf Ingrid. 
Pietenochtend 
Maandag 25 november is er voor de groepen 1 
t/m 4 een Pietenochtend met allerlei gezellige 
activiteiten. Deze dag zullen onder andere de 
speculaasmachine en het draaiorgel weer 
aanwezig zijn, waar de bovenbouwgroepen 
uiteraard ook een kijkje mogen nemen. De 
kinderen mogen deze dag in pietenkleding op 
school komen. 
Pietengym 
Vrijdag 29 november is er voor alle groepen 
pietengym in de gymzaal aan de Roggestraat. 
Er worden verschillende groepen gekoppeld: 
8.30 uur: Groep 1 en 7 (zij worden tussen 8.15 
uur en 8.30 uur bij de gymzaal verwacht). 9.15 
uur: Groep 3 en 5 10.30 uur: Groep 4 en 6 11.15 
uur: Groep 2 en 8 (de kinderen van groep 2 
kunnen om 12.00 uur bij de gymzaal opgehaald 
worden) De kinderen mogen deze dag in 
pietenkleding op school komen. 
Rommelpiet 
Dinsdag 3 december gaan de deuren pas om 
8.30 uur open, omdat we hopen dat de Pieten 

ons die nacht een bezoekje hebben gebracht 
en iets voor ons hebben achtergelaten. 
Aankomst Sint op school 
En dan is het donderdag 5 december echt 
zover! We verwachten Sinterklaas met zijn 
Pieten rond 8.30 uur op het schoolplein. We 
wachten hen op het plein op en u kunt hen 
samen met ons hartelijk ontvangen en 
toezingen. Hierna zullen we ons verplaatsen 
naar de kuil. Ook hierbij bent u van harte 
welkom. Daarna zal Sinterklaas een bezoekje 
brengen aan de groepen op de volgende tijden: 
9.00 uur: peutergroep  
9.30 uur: groep 1/2  
10.00 uur: pauze  
10.30 uur: groep 3  
11.00 uur: groep 4  
11.30 uur: korte ronde groep 5, 6 en 7/8  
Aanwezigheid van ouders groep 1 t/m 4 
Van elke leerling in groep 1 t/m 4 mag er tijdens 
dit bezoek van Sinterklaas één ouder aanwezig 
zijn in de groep. Dit in verband met de ruimte 
en op deze manier kan Sinterklaas de aandacht 
verdelen over de kinderen uit de groep. De 
ouderraad zorgt in de kleine pauze voor wat 
drinken en lekkers (naast het schoolfruit). De 
kinderen mogen deze dag uiteraard weer 
verkleed op school komen. 
We maken er met z’n allen een gezellige 
Sinterklaastijd van! 
 
Ook de muziekschool biedt een erg leuke 
Sinterklaasactiviteit aan (zie flyer in de bijlage). 
 

Stagiaire Sharon in groep 4/5 
In deze nieuwsbrief 
wil ik mijzelf graag 
aan u voorstellen. 
Mijn naam is Sharon 
Putman en ik ben 20 
jaar oud. Op het 
Graafschap College in 
Doetinchem volg ik de 
opleiding Onderwijs-
assistent. Ik zit in het 

1e jaar van mijn opleiding. Vanaf 12 november 
loop ik op dinsdag en woensdag stage in groep 
4/5. Ik blijf tot aan het eind van het schooljaar 
in deze groep stagelopen. Ik vind het erg mooi 
om kinderen wat te leren en ze te zien 
ontwikkelen.   


