
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

9 dec.-  13 dec. 2019 

 
Van leren naar ‘sferen’  
Sinterklaas is alweer 
onderweg met zijn  
stoomtrein of 
stoomboot met zijn 
witte ‘zwarte paard’ 
en zijn roetveeg 
‘zwarte pieten’. 
De aankomende 
twee weken komt 
de school volledig in 
Kerststijl. In de 
bijlage vindt u de 
Kerstbrief met alle informatie rondom Kerst en 
is tevens uw uitnodiging om ‘Samen Kerst te 
vieren 2019’ op Dorpsschool Halle. 
In de tweede bijlage een uitnodiging voor een 
lichtjeswandeling in de Slangenburg. 
 
Technieklokaal groep 7/8 
Op 13 december, 10 januari en 21 februari gaat 
groep 7/8 met de bus naar het technieklokaal 
in Doetinchem. De bus is om 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. 
De verkeersbrigadiers starten deze dagen ook 
iets eerder (8.10 uur) met brigadieren. 

Bezoek Prakticon 
Groep 8 brengt aanstaande donderdag 12 
december een bezoek aan het Prakticon in 
Doetinchem. Ze zullen daar een middag de 
school in werking zien. 
Juf Louise gaat samen met een aantal ouders 
met de groep mee. Het vertrek is om 12.30u en 
we zullen rond 14.45u weer op school zijn. 

 
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. 

 

Kerststerrenactie 2019 
Dit jaar hebben Isa en 
Julia de meeste 
Kerststerren verkocht. 
Samen hebben zij heel 
Halle afgestruind om een 
extraatje te verdie-nen 
voor onze school.  
Anne is nét op een tweede plaats gekomen met 
een enorm grote verkoop. Zij heeft dit 
helemaal alleen gedaan en is om deze reden 
óók een grote winnaar! Anne zal aankomende 
week dan ook, net als Isa en Julia een leuke prijs 
krijgen! Iedereen enorm bedankt voor de grote 

inzet. De totale opbrengst is €803,05. 

Agenda: 
12 dec.:               Naschoolse sport ‘freerunning’ 
12 dec.:               Kerstbakjes maken groep 1 t/m 6 
12 dec.:               Bezoek Prakticon door groep 8 
13 dec.:               Technieklokaal groep 7/8 
18 dec.:               Schoolzwemmen groep 3/4  
18 dec.:               Kerstkrans maken groep 7/8 
19 dec.:               Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
19 dec.:               Kerstviering van 17.00-19.15 uur 
20 dec.:               Om 12.00 uur, start Kerstvakantie 

06 jan.:               1e lesdag na de Kerstvakantie 
06 jan.:               Bezoek Rijksmuseum groep 6/7/8 
06 jan.:               Luizencontrole peuters t/m groep 5 
07 jan.:               Luizencontrole groep 6/7/8 



Naschoolse sport ‘freerunning’ 
Donderdag 12 december vindt het tweede 
naschoolse sportmoment plaats waaraan ruim 
50 kinderen deelnemen. I.v.m. de grote groep 
is ervoor gekozen dat de groep gesplitst gaat 
worden in groep 3/4/5 en groep 6/7/8. De 
jongste groep start met ‘freerunning’ in de 
gymzaal. De oudste leerlingen zullen een 
andere activiteit gaan doen op de sportvelden. 
Het volgende sportmoment (januari) zal groep 
6/7/8 onder begeleiding van een professionele 
‘freerunner’ een les krijgen, zodat er 
voldoende uitdaging wordt geboden aan de 
oudste leerlingen. Groep 6/7/8 moet deze 
donderdag dus buitenkleding en 
buitenschoenen meenemen. 
De leerlingen eten en drinken wederom iets op 
school tussen 14.45-15.00 uur. De docent met 
de begeleiders nemen de leerlingen mee naar 
de sporthal en de sportvelden. Oók de kinderen 
van de BSO lopen direct mee en zullen om 
16.00 uur terug gebracht worden naar school. 
De andere leerlingen moeten opgehaald 
worden bij de sporthal om 16.00 uur of 
mogen, met uw toestemming, zelfstandig naar 
huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


