
 

 

  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

06 jan. t/m 10 jan. 2020 

 

 

Nieuwjaarsgroet 
Het team van Dorpsschool Halle wenst alle 
ouders/verzorgers, leerlingen, opa’s/oma’s, 
vrijwilligers, gastouders, samenwerkings-
partners en de gehele gemeenschap van Halle 
een gelukkig nieuwjaar in een goede 
gezondheid! 
 

 
 
Leesbingo 
De meeste groepen hebben voor de 
kerstvakantie ‘Leesbingo’ meegekregen om 
óók in de vakantie te blijven lezen. Vergeet u 
niet deze leesbingo mee te geven, mocht u de 
leesbingokaart hebben gebruikt? In elke groep 
wordt er nog iets leuks gedaan met deze 
leesbingokaarten. Voor de leesbingokaart, zie 
bijlage. 
 
 

 

Rijksmuseum groep 6/7/8 
Maandag 6 januari gaat groep 6, 7 en 8 met de 
museumbus naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam. De bus zal vanaf school om 10.00u 
vertrekken (de kinderen worden gewoon om 
8.30u op school verwacht) en het programma 
in het museum start om 12.30 uur tot ongeveer 
14.00 uur. Rond de klok van 16.30 uur zijn de 
groepen weer op school. 
De kinderen moeten zelf een lunchpakket 
meenemen. 
U kunt de Facebooksite van Dorpsschool Halle 
volgen voor foto’s van deze bijzondere 
excursie. Op onze website staat tevens een 
Facebookmodule, zodat u ook zonder een 
account de foto’s kunt bekijken 
(www.dorpsschoolhalle.nl).  

 
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 

Agenda 

 

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 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/


 

 

Om de week gaat groep 3/4 zwemmen en krijgt 
groep 1/2 een gymles in de gymzaal. 
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  
Woensdag 8 januari is er geen zwemles, dus 
heeft groep 3/4 gymles in de gymzaal ‘de 
Meisterkamp’. Woensdag 15 januari heeft 
groep 3/4 zwemles en gaat groep 1/2 voor het 
eerst gymmen in gymzaal ‘de Meisterkamp’. De 
kleuters hoeven vooralsnog geen gymkleding 
of sportschoenen mee te nemen. 
 

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….. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Zakcentje bijverdienen? (herhaling) 
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! 
 
Naschoolse sport ‘freerunning’ 
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 weer bij alle klassen. Je 
kunt je nog opgeven tot woensdag 8 januari. 
 
 
 
 
 


