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Groep 5/6 
Vrijdag 11 oktober is juf Annet gestart in groep 
5/6 ter vervanging van meester Bas. Juf Annet 
zal de rest van het schooljaar in groep 5/6 
lesgeven. Juf Annet vond deze eerste dag een 
succes, een fijne groep met harde werkers, 
maar ook gezelligheid. Volgende week vrijdag, 
18 oktober, werkt meester Wim een extra dag 
om juf Annet verder in te werken. We wensen 
juf Annet héél veel plezier op Dorpsschool 
Halle. 
 

Kascommissielid gevonden 
De ouderraad is erg blij met de aanmelding van 
een kascommissielid. Schooljaar 2018/2019 
kan nu volledig afgesloten worden in de 
boeken. De ouderraad zal het jaarverslag en 
het financieel verslag binnenkort publiceren. 
Dit zal, in vergelijking tot voorgaande jaren, 
anders verlopen. 
Dit jaar zal de publicatie van schooljaar 
2018/2019 digitaal aangeboden worden op 
onze website.  
 

ALV bestuur, MR & OR 
Zoals u mogelijk op de jaarkalender heeft 
gezien, vindt de algemene ledenvergadering 

van de Hallsche Schoolvereniging plaats op 
donderdag 9 juli 2020. Op deze avond sluit de 
medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad 
(OR) aan om het schooljaar 2019/2020 af te 
sluiten.  
De jaarverslagen van MR, OR en de financiële 
inzage over afgelopen schooljaar (2018/2019) 
worden binnenkort digitaal aangeboden. Bij 
vragen, opmerkingen, etc. kunt u dan contact 
opnemen met de voorzitters van bestuur, MR 
en/of OR. 
 

Cadeau juf Zoraida 
Juf Zoraida is bevallen van twee prachtige 
baby’s, Rozan en Masse.  
De kinderen van groep 1 en 2 zijn daarom al 
heel druk aan het knutselen voor haar. Als het 
cadeau klaar is, brengen wij het zo snel 
mogelijk naar juf Zoraida. Ook hebben wij al 
een mooie kaart op de post gedaan namens 
alle kinderen. 

 

 

Agenda: 
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 

06 nov.:               Schoolzwemmen groep 3/4 
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 
 



Herfstwandeling  
Op vrijdag 18 oktober 
gaan wij (groep 1 t/m 5) 
samen met de kinderen 
een herfstwandeling 
maken. Fijn dat er zich 
veel ouders hebben 
opgegeven om te rijden. Wij verwachten de 
ouders die rijden om 08.45 uur op school. In 
het lokaal van juf Ingrid staat koffie/thee klaar 
en wordt verdere uitleg gegeven.   
Graag tot dan! 

  

Studiedag woe. 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).  
Klik hieronder voor meer info. 

 

www.projects4learning.nl 

 

https://www.rezulto.nl/met-woorden-in-de-
weer/ 

 

www.woordenjacht.nl 

Sluiting KinderBoekenWeek met een boekenmarkt 
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