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25 nov.-  29 nov. 2019 

 

Excursie planetarium Toldijk 

Afgelopen donderdag is groep 5/6 naar Toldijk 
geweest om de sterrenhemel en het 
sterrenstelsel te bekijken in het kader van het 
project ‘heelal’ van Projects for Learning. 
Aankomende donderdag om 12.00 uur gaat 
groep 7/8 óók op excursie naar Toldijk.  
Foto’s zijn te zien op Facebook van Dorpsschool 
Halle of op de facebookmodule op onze 
website, onderaan de webpagina van 
www.dorpsschoolhalle.nl.  

 
EU schoolfruit 
Deze week is er op woensdag, donderdag en 
vrijdag weer schoolfruit. Deze week gaan de 
leerlingen de volgende groenten/fruit 
uitproberen en eten. 

 
Naschoolse sport (herhaling) 

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! 
De inschrijflijsten hangen alweer bij de lokalen 
en het is mooi om te zien dat er wederom 
alweer bijna 50 leerlingen meedoen met onze 
sportactiviteiten. Er zal i.v.m. de grote 
deelname extra begeleiding ingezet worden. 
 

Sinterklaasactiviteiten deze week 
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. 

 
Cijferlijst 
Deze week worden er, zoals jaarlijks in deze 
periode, cijferlijsten meegegeven naar huis. Via 

Agenda: 
25 nov.:               Bestuursvergadering 20.00 uur 
25 nov.:               Pietenochtend groep 1 t/m 4 
28 nov.:               Bezoek planetarium groep 7/8 
29 nov.:               Pietengym alle groepen. 
04 dec.:               Schoolzwemmen groep 3/4 
05 dec.:               Sinterklaas op Dorpsschool Halle 
06 dec.:               Technieklokaal groep 7/8 
12 dec.:               Naschoolse sport ‘freerunning’ 
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 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/


de cijferlijsten kunt u de voortgang van uw 
zoon/dochter volgen. Graag alle rapporten 
meenemen naar school deze week! 

 
Activiteitenlijst ouderhulp (OR) 
De ouderraad wil graag alle ouders, die de 
activiteitenlijst hebben ingevuld, hartelijk 
willen bedanken! Ook de ouderraad vindt het 
een fijne gedachte dat veel ouders bereid zijn 
een steentje bij te dragen! TOP!  SAMEN IS 
LEUKER!! 
 
het is wel zo dat bij enkele activiteiten, te 
denken aan: hulp bij Sint 4 dec/5 dec, de 

opgave groter is dan de nodige inzet 🙂. 
Ouders zullen tijdig bericht krijgen wanneer 
hun hulp wordt verwacht.  

 
Voortgangsgesprekken verzet 
Zoals u heeft kunnen zien in het jaarrooster 
staan er voor aankomende week 
voortgangsgesprekken gepland in de 
kleutergroepen. Deze gesprekken gaan deze 
week niet door. U krijgt van de kleuterjuffen 
een mail met een uitleg en op welk moment de 
gesprekken wel plaatsvinden. 
 

Juf Janet (leidster peuteropvang) 
Ik wil jullie graag laten weten dat ik per januari 
2020 minder ga werken op de Peuteropvang. 
Ik heb namelijk besloten dat ik als gastouder ga 
beginnen. Op den duur zal ik helemaal stoppen 
bij Nijntje, maar voorlopig blijf ik nog wel 
werkzaam op de vrijdagochtend. 
Michaela zal de maandag-, dinsdag- en 
donderdagochtend voor haar rekening gaan 
nemen vanaf januari. Zij blijft ook gewoon de 
BSO draaien. Maandag 16 december, dinsdag 
17 december en donderdag 19 december 
zullen mijn laatste werkdagen zijn voor die 
groepen. 
Voor mij een hele nieuwe uitdaging en ik vind 
het ook zeker heel spannend, maar ik heb er 
ook enorm veel zin in. Mochten er nog vragen 
zijn, stel ze gerust. 
Vriendelijke groetjes, Jannet munsterman. 
 

 
 

Stagiaire Nina Jansen (groep 3) 
Door middel van de nieuwsbrief wil ik me 
graag voorstellen aan u, mijn naam is Nina 
Jansen. 
Ik ben zeventien jaar en ik woon in 
Zieuwent. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistent op het Graafschap 
college in Groenlo. Ik zit 
in het eerste jaar van de 
opleiding. Op 12 
november ben ik stage 
komen lopen op deze 
school, ik loop het hele 
schooljaar twee dagen 
in de week stage op 
dinsdag en woensdag in groep 3. Ik hoop 
dat ik de kinderen het aankomende jaar 
veel leer waar ze echt iets aan hebben.  
 

Stagiaire Rinske (groep 1/2) 
Mijn naam is Rinske Klein 
Holkenborg, ik ben 16 jaar 
en kom uit Zieuwent. Ik zit 
in het eerste jaar van de 
opleiding onderwijs-
assistent op het Graaf-
schap College in Groenlo. 
Mijn stage in groep 1/2 
duurt tot het einde van dit 
schooljaar. Ik heb er veel zin in!  
 

Stagiaire Jurre (groep 5/6) 
Hallo iedereen,  
Mijn naam is Jurre Bruil, ik 
ben 17 jaar en ik loop 
vanaf 12 november tot en 
met de rest van het 
schooljaar stage. Ik loop 
op dinsdag en woensdag 
stage in groep 5/6 bij 
meester Wim.  Ik doe de 
opleiding onderwijsassistent op het 
Graafschap College in Doetinchem, waar ik 
eerstejaarsstudent ben. Als vooropleiding heb 
ik succesvol de havo afgerond. Naast deze 
opleiding voetbal ik 3 keer in Zelhem, bij Zelos. 
Na deze opleiding wil ik graag naar de PABO.  
 

 



Kerststerrenactie 
Afgelopen week zijn de lijsten meegegeven 
met alle kinderen van de Kerststerrenactie 
voor extra inkomsten voor de leerlingen van de 
Dorpsschool.  
Denkt u eraan om uiterlijk vrijdag 29 november 
de bestellijsten en het geld in te leveren op 
school? Dit kan bij meester Rick. In de bijlage 
vindt u nogmaals de digitale variant van de 
meegegeven brief en bestellijst. 


