
 

 

  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

13 jan. t/m 17 jan. 2020 

 

 
Jaarverslag ouderraad (OR) 
Vanaf maandag 13 januari staat op de website 
van de school het jaarverslag en het financieel 
overzicht van schooljaar 2018-2019 openbaar 
(www.dorpsschoolhalle.nl). Op deze manier 
heeft elke belanghebbende inzicht in de 
inkomsten en uitgaven van de ouderraad. Het 
is immers geld van alle ouders en leerlingen. 
Daarnaast leest u een kort verslag over de 
samenstelling van de ouderraad en de 
activiteiten die zijn georganiseerd. 
Het financieel overzicht is, zoals besproken op 
de algemene ledenvergadering van 3 juli 2019, 
gecontroleerd door een kascommissie en goed 
gekeurd. 
De gegevens zijn 2 weken zichtbaar op de 
website en zullen vanaf vrijdag 24 januari  
afgeschermd worden. Mocht u vragen hebben 
over in- en uitgaven van de ouderraad, dan 
kunt u zich richten tot de voorzitter van de 
ouderraad.  

 
Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de ouderraad 
en de medezeggenschapsraad samen met het 
bestuur van de school één gezamenlijke avond 
te organiseren waarin alle informatie over OR, 
MR en het bestuur van de school in één keer 
wordt medegedeeld. Aan het eind van het jaar 
wordt de algemene ledenvergadering (ALV) 
van de Hallsche Schoolvereniging dan gecombi-
neerd met het jaarverslag van MR en OR.  
 

EU schoolfruit 
 

Gymtijden ter herinnering 
Gym op woensdag deze week: 
09.45-10.30 uur       Groep 1/2  
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. De 
kleuters hoeven vooralsnog geen gymkleding of 
sportschoenen 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  

 
Kerstkaartenactie  
Alle leerlingen van onze school hebben 
meegedaan aan de Grote kerstkaartenactie 
voor ouderen. Op onderstaande link ziet u een 
filmpje met reacties op de kerstkaarten. 
 
https://content5-
tc.ternairsoftware.com/viewer?tid=TIDP275185X344A9CBFDAE
747D0B5C9E69A4299DF1CYI5 
 
 

Agenda 

 

15 jan. Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

13-31 jan. Toetsen leerlingvolgsysteem 

29 jan. Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

30/31 jan. Staking onderwijs 

06 feb. MR-vergadering 15.00 uur 

10-14 feb. Oudergesprekken rapport 1 

12 feb. Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

12 feb. 1e werkdag juf Zoraida 

13 feb. Opening nieuw project P4L (GO!) 

13 feb. Rapport 1 mee naar huis 

15 feb. Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

19 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

21 feb. Technieklokaal groep 7/8 

24-28 feb. Voorjaarsvakantie 

2-6 maart Week van de mediawijsheid 

02 maart Luizencontrole 

03 maart Juf Boukje 12 ½  jaar onderwijs 

04 maart Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

18 maart Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

01 april Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

01 april Halle 75 jaar bevrijd! 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
https://content5-tc.ternairsoftware.com/viewer?tid=TIDP275185X344A9CBFDAE747D0B5C9E69A4299DF1CYI5
https://content5-tc.ternairsoftware.com/viewer?tid=TIDP275185X344A9CBFDAE747D0B5C9E69A4299DF1CYI5
https://content5-tc.ternairsoftware.com/viewer?tid=TIDP275185X344A9CBFDAE747D0B5C9E69A4299DF1CYI5


 

 

Blokfluitles 
Juf Miriam Oskam organiseert al jaren 
naschoolse blokfluitlessen. Afgelopen week 
hebben de leerlingen aan alle groepen laten 
horen wat ze allemaal hebben geleerd.  
Binnenkort gaat er weer een nieuwe groep 
starten. In de bijlage vindt u een 
informatieflyer en een opgaveformulier. We 
hopen weer op een grote deelname! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek Rijksmuseum groep 6/7/8 

 
‘Reis door de Gouden Eeuw’ 

 
 
 
 

 
 
 

Naschoolse sport ‘freerunning’ 


