
 

 

  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 

27 jan. t/m 31 jan. 2020 

 

 
Staking onderwijs PO & VO 
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 
gaan alle leerkrachten van Dorpsschool Halle 
staken. De teamleden van Dorpsschool Halle 
willen zich sterk maken voor alle leerlingen in 
Nederland op dit moment, maar nog meer voor 
kwalitatief goed onderwijs in de toekomst.  
De school is donderdag en vrijdag gesloten. 

 
Blokfluitles 
Er zijn op dit moment al voldoende 
aanmeldingen om een muziekgroep te starten. 
Aanmelden kan aankomende week en 
volgende week nog. Alle leerlingen hebben een 
aanmeldingsformulier meegekregen naar huis. 
U kunt ook aanmelden bij de directie van de 
school. 

 
 

 
De Kunstwerken ‘Leonardo & de 
renaissance’ 
Donderdag 13 februari starten we een nieuw 
project van GO! met de titel ‘Leonardo en de 
renaissance’. De weken voorafgaand aan dit 
project starten de Kunstweken. In elke groep 
staat een beroemde kunstenaar centraal en 
worden er lessen gegeven over deze 
kunstenaar en kunststromingen. Alle leerlingen 
gaan zelf ook kunstwerken maken die u 
uiteindelijk kunt vereeuwigen in bijv. kaarten, 
een koffiemok, een broodtrommel, etc. 
Volgende week vindt u hierover meer 
informatie over. 

  
                                                                              Ingang van de school 

EU schoolfruit 

 

 
 

 

 

Agenda 

 

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

30/31 jan. Staking onderwijs - school dicht 

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. Naschoolse sport op schoolplein 

13 feb. Rapport 1 mee naar huis 

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

19 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 feb. Bestuursvergadering 20.00 uur 

21 feb. Technieklokaal groep 7/8 

24-28 feb. Voorjaarsvakantie 

2-6 maart Week van de mediawijsheid 

02 maart Luizencontrole 

02 maart  Vergadering ouderraad 

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! 



 

 

Meester Wim 
Afgelopen woensdag heeft meester Wim zich 
helaas ziek moeten melden. Tot aan de 
voorjaarsvakantie zal meester Wim, i.v.m. 
persoonlijke- en privéomstandigheden, niet op 
school zijn. Alle ouders van groep 5/6 en groep 
5 (van groep 4/5) hebben een persoonlijke 
brief gekregen hierover. Juf Annet (die iedere 
vrijdag al in groep 5/6 is) gaat tijdelijk 4 dagen 
in deze groep werken. Op maandag neemt juf 
Mendy Kogelman de lesgevende taken over. 
 

Focus op taalgebruik & spelgedrag 
Onlangs hebben enkele ouders aangegeven dat 
leerlingen thuis komen met taalgebruik die niet 
door school is aangeleerd. Dit is herkenbaar en 
valt voor een groot gedeelte onder de normale 
ontwikkeling van kinderen. Elk gezin heeft zijn 
eigen opvoeding, normen en waarden. Ook 
horen kinderen woorden van oudere 
leerlingen, krijgen ze de mindere voorbeelden 
door het kijken van filmpjes op Youtube, 
woorkeus van oudere broers/zussen…….en wat 
zegt u als ’s avonds iemand, zonder verlichting, 
voor uw auto langsschiet dat net goed gaat 
(terwijl de kinderen op de achterbank zitten)? 
Onjuist taalgebruik op school 
Oók op school horen we leerlingen soms 
scheldwoorden gebruiken.  
 

Dit wordt nooit geaccepteerd door het team 
van Dorpsschool Halle. Leerlingen worden hier 
ALTIJD op aangesproken. We zien dat het 
taalgebruik, zoals ouders aangaven, inderdaad 
een kettingreactie geeft bij de jongere 
kinderen. Om deze reden hebben we 
schoolbreed met elkaar weer even afgestemd. 
Teambreed gesprek 
Als team hebben we uitgebreid gesproken met 
elkaar en de conclusie is dat we het taalgebruik 
in alle groepen bespreken en de afspraken 
opnieuw duidelijk weer even naar voren halen. 
Oók het (soms) pittige spelgedrag is besproken 
in alle groepen, hier wordt wél duidelijk 
‘jongensgedrag’ buiten gehouden. Jongens zijn 
veel lichamelijker in hun spelgedrag in 
vergelijking en willen naarmate ze ouder 
worden qua sterkte meten aan elkaar. 
Afspraken in elke groep 
In alle groepen is de afspraak gemaakt dat 
schelden NIET hoort op een schoolplein. 
Iedereen weet van deze afspraak en er wordt 
ook niet meer gewaarschuwd. Schelden 
betekent direct een time-out. Een leerling 
speelt een korte periode niet meer mee om 
even over het taalgebruik na te denken. De 
leerling kan weer meespelen als er nagedacht 
is en er niet meer wordt gescholden. 

 
 



 

 

Nationale voorleesdagen 
Tot 1 februari zijn de nationale voorleesdagen. 
Ook dorpsschool Halle besteed hier aandacht 
aan. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u 
informatie wat wij aankomende week gaan 
doen en wat het belang van voorlezen is. 
 

SEV korfbal instuif 

Op zaterdag 8 februari is er een kangoeroe 
instuif voor kinderen van de leeftijd 3 t/m 6 
jaar. Op dinsdagavond 25 februari wordt deze 
instuif georganiseerd voor leerlingen tussen de 
6 en 12 jaar. In de bijlage van deze nieuwsbrief 
meer informatie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband 
Doetinchem 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u 
informatie van het samenwerkingsverband 
Doetinchem. Alle scholen/besturen in regio 
Doetinchem zitten hierbij aangesloten. 
Gezamenlijk kijken wij hoe we ‘passend 
onderwijs’ zo goed kunnen aanbieden op elke 
school en in onze regio. In dit verband werken 
we ook nauw samen met het speciaal 
onderwijs. In de ondersteuningsplanraad (OPR) 
zijn zowel leerkrachten als ouders 
vertegenwoordigd.  
 
 
 
 
 

 


