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https://www.youtube.com/watch?v=L2WvEjoegbg 

 
Staking op woensdag 6 november 

Vrijdagavond 1 november rond 19.30 uur is 
bekend geworden dat het ministerie van 
onderwijs extra gelden wil vrijmaken voor 
toekomstbestendig onderwijs in Nederland. Of 
dit uiteindelijk betekent dat de stakingen van 
woensdag 6 november wel of niet doorgaan, is 
nog niet duidelijk. PO-in-actie is de cijfers 
vanuit ministerie aan het bekijken of dit 
conform de eisen is die gesteld en nodig zijn. 
Dit weekend komt er een uitspraak vanuit de 
bonden of de staking doorgaat woensdag of 
dat de staking wordt afgeblazen. 
Wordt de staking afgeblazen dan zijn er twee 
mogelijkheden: 
1. Het kan zijn dat er alsnog géén lessen 

worden gegeven en de leerlingen vrij zijn. 
De leerkrachten zijn dan wel aan het werk 
op school om extra gelden op een goede 
manier in te zetten. 

2. Alle lessen gaan door en leerlingen hebben 
geen lesvrije dag. 

 
U hoort zo spoedig mogelijk van het bestuur, 
en directie hoe woe. 6 november eruit ziet. 

Afsluiting Projects 4 Learning 

Na zes weken ontzettend hard gewerkt te 
hebben over het thema 'De aarde' zit het 
thema er op. De kinderen hebben gewerkt over 
de hydrosfeer, atmosfeer, biosfeer en 
lithosfeer. Ze hebben veel informatie gekregen 
en zijn daarnaast ook zelf aan de slag gegaan 
met o.a. proefjes over water, luchtdruk en het 
maken van regenmeters. In alle groepen vond 
op donderdagmiddag 17 oktober de afsluiting 
plaats. Dorpsgenoot Olaf Lassen stelde zijn 
bijzondere stenenverzameling tentoon en 
kwam hier over vertellen. Als aandenken 
kregen alle kinderen een steen mee naar huis. 
 

Nieuw project ‘heelal’ 
Tijdens de studiedag, 
afgelopen woensdag 30 
oktober, heeft het team 
van de Dorpsschool het 
nieuwe project 
voorbereid voor de 
aankomende weken. 
Donderdag 7 november 
zal het nieuwe project 
geopend worden. 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. 
 

Nationaal schoolontbijt 
Dinsdag 5 november vindt het jaarlijkse 
nationaal schoolontbijt plaats. Dit jaar is 
Dorpsschool Halle uitgenodigd om samen 
met burgemeester, Marianne 
Besselink en het college van de 
gemeente Bronckhorst, te 
ontbijten op het gemeentehuis. 
Vanuit de gedachte ‘samen is 
leuker’, zijn vanuit groep 3 t/m 8 

Agenda: 
05 nov.:               Nationaal schoolontbijt 
06 nov.:               Geen schoolzwemmen groep 3/4  
06 nov.:               Staking onderwijs, alle lln. vrij 
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 

20 nov.:               Schoolzwemmen groep 3/4  
25 nov.:               Bestuursvergadering 20.00 uur 

https://www.youtube.com/watch?v=L2WvEjoegbg


leerlingen gevraagd die het leuk zouden vinden 
om mee te gaan naar het gemeentehuis. Uit 
deze groep leerlingen zijn enkele leerlingen per 
groep geloot. Alle andere kinderen eten op 
school met hun eigen klas. 

• Alle leerlingen hoeven deze ochtend dus 
thuis niet te ontbijten.  

• Leerlingen van groep 4 t/m 8 moeten eigen 
bord, bestek en beker meenemen.  

• Leerlingen van groep 1 t/m 3 krijgen bord, 
bestek en beker van school. 

• De schooldeuren openen pas om 8.30 uur 
i.v.m. het ontbijt dat volledig klaarstaat! 

In de bijlage een ouderbrief over het 
schoolontbijt. 
 
EU schoolfruit 
We starten weer met  EU-
schoolfruit op woensdag 
13 november. Met EU-
Schoolfruit ontvangen 
scholen 20 weken gratis 
groente en fruit voor alle 
leerlingen. Dit stimuleert 
kinderen samen groente 
en fruit te eten in de klas! 
Om dit alles te realiseren zoeken 
we hulpouders! Van de hulpouders wordt 
gevraagd of ze op woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend kunnen helpen met het 
voorbereiden van het fruit wassen, snijden, 
etc. onder het genot van een kopje koffie, thee 
en gezelligheid ☺ 
In de bijlage kunt u alle informatie over EU-
schoolfruit lezen. 
 

Naschoolse sport 
Vanaf donderdag 7 november 
start er een nieuwe naschoolse 
activiteit. Naschoolse sport 
wordt dan elke 2e donderdag 
van de maandag georganiseerd 
door vakleerkrachten gym en 
stagiaires van de opleiding Sport & 
bewegen. Naschoolse sport is een initiatief 
van de gemeente Bronckhorst cluster zorg en 
leren.  
Vanaf donderdag 31 oktober hangen er lijsten 
en posters bij elk klaslokaal waar leerlingen zich 
kunnen aanmelden voor gratis deelname! Er 
worden activiteiten voor groep 3/4/5 en groep 

6/7/8 georganiseerd. In de bijlage kunt u de 
flyer bekijken. Op dit moment hebben zich al 
ruim 30 leerlingen opgegeven. De activiteiten 
vinden plaats op het schoolplein, bij slecht 
weer wordt er uitgeweken naar de sporthal.  
Let op!!! 

• Om 14.45 uur: einde schooldag. 

• Tussen 14.45-15.00 uur eten en drinken 
(bij voorkeur fruit en water) de 
deelnemende leerlingen op school. Het 
eten en drinken wordt door school 
begeleid. 

• Om 15.00 uur starten de activiteiten op het 
plein of in de sporthal (weersafhankelijk). 

• Om 16.00 uur gaan alle leerlingen 
zelfstandig naar huis of kunt u jongere 
leerlingen ophalen op school of bij de 
sporthal. 

Leerlingen die meedoen aan de naschoolse 
sport ontvangen donderdag overdag een 
mailbericht of de activiteiten op het 
schoolplein of in de sporthal plaatsvinden. Op 
deze manier weet u waar u uw kind(eren) kunt 
ophalen. 
 

Voetbalveld groep 7/8 weer open! 
Na vele inspanningen van velen gaat het 
voetbalveld van groep 7/8 maandag 4 
november weer definitief open. Directeur Rick 
Wolsink heeft afgelopen vrijdag een goed 
gesprek met de buurtbewoner(s) gehad 
waarbij er een akkoord is om het veld weer te 
gebruiken.  
Het is goed om te weten dat het de 
buurtbewoner(s) nooit te doen is geweest om 
de leerlingen die overdag voetballen op het 
veld. Het was de mogelijke overlast ’s avonds 
en in het weekend die hen heeft doen besluiten 
om een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Bronckhorst. De gemeente 
Bronckhorst heeft vervolgens een 
handhavingsbrief naar de school uitgedaan. 
Zowel gemeente als de buurtbewoner(s) zijn 
voorstander van legalisering van het veld met 
afspraken die gezamenlijk 
zijn/worden opgesteld. 
Ties en Isa zijn toegejuicht 
door de hele klas als 
initiatiefnemers van alle 
acties! 


