
 

 

  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

16 dec.-  20 dec. 2019 

 
‘Géén invaller beschikbaar’….en dan 
Dit bericht verscheen deze ochtend om 06.55 
uur in de mail op mijn telefoon op het 
nachtkastje. Twee personen ziek op 
Dorpsschool Halle en de invalpool is LEEG……!! 
 
Irritatie, boosheid, zenuwachtig, een 
onbehagen gevoel bekruipt mij dan. Zéker niet 
over de personen die ziek zijn, maar wel op de 
situatie in het onderwijs waar we mee om 
moeten gaan. Dit is niet goed voor onze school, 
voor onze leerlingen & ouders en voor alle 
medewerkers van Dorpsschool Halle. Er MOET 
iets gebeuren vanuit de overheid om dit 
probleem structureel op te lossen. 
 
Direct om 07.00 uur mailen, appen, bellen, 
maar zonder resultaat. Dit betekent dat er één  
of meerdere groepen onbemand zijn en/of dat 
extra begeleidingen niet door kunnen gaan.  
Direct gaan er namen door mijn hoofd van 
leerlingen die de noodzakelijke hulp en  
 

 
ondersteuning niet kunnen krijgen, de onrust 
die dan door de school kruipt vanaf 8.15 uur.  
Ook in deze regio is er grote schaarste op de 
onderwijsmarkt. 
Geen inval en dan? 
Het team van Dorpsschool Halle heeft stelling 
genomen in deze problematiek om de  
onderwijskwaliteit hoog te houden. Een eerste 
dag vangen we een groep op door directie, IB 
of een onderwijsassistent en bij uitzondering  
leerlingen verdelen over groepen. Op deze 
eerste dag is er de mogelijkheid om alsnog inval  
te regelen of een bericht naar alle ouders te 
sturen met de mededeling dat leerlingen de 
volgende dag géén lessen kunnen volgen en 
thuis moeten blijven. Deze beslissing is de 
laatste beslissing die we willen nemen, maar 
noodzakelijk om alle andere leerlingen op dat 
moment kwalitatief goed onderwijs aan te 
kunnen blijven bieden. 
Nieuwe CAO onderwijs 
U heeft in de media gisteren, donderdag 12 
december, vernomen dat er een nieuwe CAO is 
ondertekend voor het onderwijs. Helaas géén 
gelden voor structurele werving van extra 
leerkrachten.  
Staking 
Dit betekent dat de stakingen in het onderwijs 
op 30 en 31 januari door zullen gaan. Of 
Dorpsschool Halle gaat staken is nu nog niet 
bekend. Direct na de Kerstvakantie zullen we u 
hierover informeren. Als tip is het verstandig 
om deze twee dagen alvast in uw agenda te 
zetten mocht blijken dat Dorpsschool Halle 
sluit op beide stakingsdagen.  
Onvrede neerleggen op de juiste plek 
We hopen en gaan ervan uit dat alle ouders van 
Dorpsschool Halle begrip kunnen opbrengen 
voor bovengenoemde situaties. We verzoeken 
u om uw zorg ook bij de overheid neer te 
leggen, mocht het bovengenoemde u aangaan. 
Hieronder een link naar het contactformulier 
van de overheid die over het onderwijs gaat. 
Oók staat hier een nummer waar u naartoe 

Agenda 

 

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.         12.00 uur, start Kerstvakantie 

06 jan.        1e lesdag na de Kerstvakantie 

06 jan.             Bezoek Rijksmuseum gr. 6/7/8 

06 jan.             Luizencontrole peuters t/m gr. 8 

6-10 jan.             Week v/d mediawijsheid 1 t/m 8 

10 jan. Technieklokaal groep 7/8 

15 jan. Schoolzwemmen groep 3/4 

13-31 jan. Toetsen leerlingvolgsysteem 

30 jan. Vergadering MR 15.00 uur 

30/31 jan. Staking onderwijs 

10-14 feb. Oudergesprekken rapport 1 

13 feb. Rapport 1 mee naar huis 

19 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

21 feb. Technieklokaal groep 7/8 

24-28 feb. Voorjaarsvakantie 



 

 

kunt appen om uw zorgen of ongenoegen te 
uiten! 
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactf
ormulier 

 
Gelukkig bleek er, op de valreep, nog één 
(nieuwe) invalster beschikbaar. Helaas zaten 4 
andere scholen in onze regio wel zonder inval 
vandaag. Van de twee ‘zieken’ konden we één 
persoon laten vervangen. 
 
Rick Wolsink 
Directeur Dorpsschool Halle 

 
Woordenschatonderwijs 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een 
artikel hoe het woordenschatonderwijs wordt 
vormgegeven. Ook leest u het belang van de 
woordenschatontwikkeling van uw kind en hoe 
u hier zelf een goede bijdrage hieraan kunt 
leveren. 
 

Technieklokaal groep 7/8 

Op 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. 

 
Vakleerkracht gym 
“gericht werken aan een goede motoriek leidt 
tot betere leerprestaties bij rekenen en taal, 
meer fitheid, een gezonde leefstijl, meer inzicht 
in sociale processen en een groter gevoel van 
eigenwaarde” 

 

Vanaf woensdag 8 januari worden alle 
gymlessen gegeven door een vakleerkracht 
vanuit de gemeente Bronckhorst. Lise 
Middelkoop, een enthousiast vakleerkracht 
gymonderwijs, zal gymlessen gaan geven op de 
woensdag en de vrijdag het gehele schooljaar 
2019-2020. Lise gaat lessen geven in groep 1 
t/m 8. Alle groepen worden gescreend op 
motorische vaardigheden. Gymlessen worden 
vervolgens ingericht naar wat een groep 
motorisch gezien nodig heeft.  
Hieronder volgt een aangepast/nieuw 
gymrooster. Wilt u eraan denken om de 
gymspullen na de Kerstvakantie op de juiste 
dagen mee te geven? 
Gym op woensdag: 
09.45-10.30 uur       Groep 3/4  
10.45-11.30 uur       Groep 5/6 (héél groep 5) 
11.30-12.15 uur       Groep 7/8 
Om de week gaat groep 3/4 zwemmen en krijgt 
groep 1/2 een gymles in de gymzaal. Groep 1/2 
hoeft geen extra gymkleding mee te nemen. 
Gym op vrijdag: 
08.30-09.15 uur       Groep 7/8 
09.15-10.00 uur       Groep 5/6 (héél groep 5) 
10.30-11.15 uur       Groep 3/4 

 
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.  

 

 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier


 

 

Een zakcentje bijverdienen 
Wil jij €0,50 per kerstboom verdienen en/of 
€0,50 per afvalzak met vuurwerkafval??? 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over het inleveren van kerstbomen 
en afvalzakken met vuurwerkafval. 
Succes met verzamelen! 
 
Kerststerrenactie 2019 
Naast 2 andere dames uit groep 7/8 heeft Anne 
in haar eentje ook enorm veel verkocht tijdens 
de Kerststerrenactie. Anne heeft daarom 
vanuit de ouderraad dan ook dit leuke 
bedankje gekregen voor haar inzet.  
Uiteraard willen we alle andere kinderen en 
gezinnen bedanken voor hun inzet! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naschoolse sport ‘freerunning’ 
Donderdag 12 december hebben 61 leerlingen 
van groep 3 t/m 8 meegedaan aan de 
maandelijkse sportactiviteiten m.m.v. de 
gemeente Bronckhorst. De volgende 
sportactiviteit staat gepland op donderdag 9 
januari (eerste donderdag na de 
Kerstvakantie). Groep 6/7/8 gaat dan ook de 
freerunningles volgen gegeven door een 
professional op het gebied van freerunning. 
Opgaveformulieren hangen aankomende week 
weer bij alle klassen. 

 

 
 
 
 


