Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
03 feb. t/m 07 feb. 2020
Oudergesprekken en rapport

Agenda
06 feb.
10-14 feb.

MR-vergadering 15.00 uur
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

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!

EU schoolfruit

SEV korfbal instuif (herhaling)
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. Helaas was er in de vorige
nieuwsbrief een onjuiste bijlage toegevoegd. In
de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de
juiste flyer.

Op donderdag 13 februari krijgen alle
leerlingen van groep 2 t/m 8 het rapport mee
naar huis.
In deze week zijn óók de oudergesprekken (1013 feb., maandag t/m donderdag), waarbij u
een uitleg krijgt over het rapport van uw
zoon/dochter.
Vanaf maandag 3 februari hangen bij elke
groep inschrijflijsten waarop u in kunt schrijven
voor de oudergesprekken.
De oudergesprekken voor groep 5/6 worden
uitgesteld tot direct na de voorjaarsvakantie.
De exacte datum e.d. hoort u spoedig via een
persoonlijk mailbericht.

Nieuwe toetsen Cito 3.0
Vanaf dit schooljaar werken alle groepen met
nieuwere
toetsen
van
het
Cito
leerlingvolgsysteem. Dit zijn de Cito 3.0
toetsen. De nieuwste toetsen zijn qua
normering aangescherpt om het landelijke
niveau van leerlingen omhoog te brengen.
Immers, als een leerling lager scoort krijgt hij of
zij een andere en meer specifieke aanpak
tijdens instructies en verwerkmomenten. De
aanscherping van de normering van deze
toetsen moet ervoor zorgen dat leerlingen
specifiekere aandacht krijgen waar nodig,
waardoor het niveau vervolgens weer moet
stijgen. Door deze landelijke aanscherpingen
van leerling-resultaten kan het zijn dat
leerlingen op (alle) toetsen lijken te dalen in
niveau. Tijdens de oudergesprekken krijgt u
een uitleg over een mogelijke daling en hoe we
uw zoon/dochter hierin verder begeleiden.

Bibliotheekbezoek groep 1/2
Op maandag 17 februari a.s. zijn wij met de
kinderen van groep 1/2 uitgenodigd voor een
bibliotheekbezoek in Zelhem.
Dit is een bezoek naar aanleiding van de
Nationale Voorleesdagen rondom het boek
‘Moppereend'.
We worden om 9.00 uur in de bibliotheek

verwacht en we zijn
hiervoor nog op zoek
naar vervoer. Als u
bereid bent en het
natuurlijk leuk vindt om
te rijden, te begeleiden
en de presentatie in de
bibliotheek
bij
te
wonen,
kunt u zich opgeven via een lijstje dat bij de
deur hangt. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Bevrijding Halle 75 jaar
Op woensdag 1 april 2020 is het precies 75
geleden dat Halle is bevrijd en was de Tweede
Wereldoorlog voor Halle ten einde.
In de week van 1 april zal Dorpsschool Halle
extra aandacht schenken aan de bevrijding van
Halle. Op woensdag 1 april zullen alle
leerlingen de bevrijding gaan vieren. Er wordt
een plaquette, voor de gevallen vliegeniers,
onthuld door mevrouw De Waard (ooggetuige
van de crash van het vliegtuig), samen met
burgmeester
Marianne
Besselink.
De
burgemeester zal de hele ochtend aanwezig
zijn bij de activiteiten van de school en Halle’s
belang. , die de tweede wereldoorlog hebben
meegemaakt, verhalen vertellen van ‘toen’.
Verder is er beeldmateriaal te zien in de grote
zaal van Nijhof, er is een legervoertuig uit 1945
die werkelijk in Halle is geweest, een expositie
over WOII en er is een bijzondere
‘vrijheids’boom deze dag. Verdere informatie
over deze dag en alle bijzondere activiteiten
volgt binnenkort.

Studiedag 19 februari
Op woensdag 19 februari zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. een studiedag. Op deze dag gaan alle
medewerkers het onderwijsproces evalueren
a.d.h.v.:
• De rapporten (methodetoetsen en
toetsen van het leerlingvolgsysteem,
Cito).
• Rapportgesprekken/oudergesprekken.
• Toetsen van eind vorig schooljaar in
vergelijking tot toetsen die in deze
periode zijn afgenomen .
• Externe gegevens die van belang zijn.
• Observaties van de leerkrachten.
• Huidige stand van zaken kijkend naar
de ingezette schoolontwikkelingen.
Voor de school, elke groep, individuele
groepjes leerlingen en voor elke individuele
leerling, worden plannen geschreven waaraan
de tweede helft van het schooljaar wordt
gewerkt.
I.v.m. de afwezigheid van meester Wim gaat juf
Annet (groep 5/6), samen met juf Louise, groep
5/6 analyseren en een plan van aanpak
schrijven voor het tweede deel van dit
schooljaar.

