
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

25 nov.-  29 nov. 2019 

 
Juf Suzan heeft een dochter!!!! 

 
Afgelopen maandag, 25 november 2019, is juf 
Suzan bevallen van een gezonde dochter Nela. 
Het gaat goed met het gezin dat nu bestaat uit 
papa & mama, Julan, Milo en Nela. Van harte 
gefeliciteerd met deze prachtige nieuwe 
wereldburger. 
 

Sinterklaasactiviteiten deze week 
Deze week gaan alle kinderen op school hun 
schoen zetten. Hiervoor hoeven de kinderen 
geen extra schoen mee te nemen. De schoenen 
worden zelf gemaakt. 
Pieten op bezoek 
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. 
 

Sint op de Dorpsschool 
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 & 7/8  

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! 
Gezelschapsspelletjes mee! 
’s Middags gaan alle groepen gezelschaps-
spelletjes spelen met elkaar. Alle leerlingen 
mogen dus een leuk gezelschapsspel 
meenemen naar school op 5 december. 
Groep 1/2 
I.v.m. de energie van de kleuters mogen de 
kleuters op donderdag 5 december eerder 
opgehaald worden van school, dit is geen 
verplichting, dus u kunt uw zoon/dochter om  
12.00 uur of 14.45 uur ophalen. Vrijdag 6 
december heeft u ook de keus om de leerling 
om 8.30 uur of 10.00 uur te brengen.  
 

Technieklokaal groep 7/8 
Op 6 & 13 december, 10 januari en 21 februari 
gaat groep 7/8 met de bus naar het 
technieklokaal in Doetinchem. De bus is om 

Agenda: 
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 



8.15 uur op school en de leerlingen moeten 
deze 4 dagen dus zéér op tijd op school zijn. De 
bus wacht nl. niet. De bus vertrekt exact om 
8.15 uur. I.v.m. de website die uit de lucht is, 
hoeven de leerlingen niets voor te bereiden. 
 

Gymlessen 

Het heeft al eens eerder in een nieuwsbrief 
gestaan, maar het valt ons op dat tijdens de 
gymlessen er nog steeds veel kinderen zijn die 
geen gymschoenen mee hebben. We willen 
u  nogmaals vragen om uw kinderen 
gymschoenen voor de zaal mee te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


