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EU schoolfruit 
 

 
Ouderbijdrage 2019-2020 
Enkele weken geleden is de brief ouderbijdrage 
naar alle ouders gemaild. Graag herinneren wij 
u aan de betaling van deze bijdrage. De 
ouderraad int de bijdragen en ondersteunt de  

 
school hiermee met vele verschillende 
activiteiten zoals Kerst, Pasen, Koningsspelen, 
Halse School- en volksfeesten, 
schoolzwemmen, kamp(en) en overige uitjes 
e.d. In de bijlage nogmaals de digitale factuur 
van de ouderbijdrage, zodat u de bijdrage kunt 
zien van de verschillende groepen. 
 

Studiedag 19 februari (herhaling) 

Denkt u aan de studiedag woensdag 19 
februari a.s.? Alle leerlingen zijn dan vrij.  

 

Loden waterleidingen 
Mogelijk heeft u thuis óók een nieuwsitem 
gezien betreft mogelijk loden leidingen in 
oudere schoolgebouwen. Dorpsschool Halle 
heeft hierover ook een brief van de overheid 
over gekregen met adviezen om te achterhalen 
of overheidsgebouwen over dergelijke 
leidingen beschikt.  
Dorpsschool Halle is gebouwd in de 
bouwperiode dat er geen gebruik meer werd 
gemaakt van loden waterleidingen. Het water 
op onze school is dus veilig bevonden om te 
consumeren. 

Brigadieren en parkeren  
Graag brengen we de 
volgende schoolafspraken 
weer even onder de aandacht 
i.v.m. een veilige 
schoolomgeving en veilige 
route voor leerlingen naar 
school. Verschillende 
momenten zijn ouders/ 
leerlingen net iets eerder bij 
het zebrapad en steken over zonder dat de 
verkeersbrigadiers aanwezig zijn. Het 
autoverkeer houdt niet altijd rekening met 
overstekende personen op ons zebrapad en 
zijn ondertussen ook bekend met het 
brigadieren tussen 8.15-8.30 uur.  

• De verkeersbrigadiers staan exact om 
8.15 uur bij het zebrapad om 
leerlingen, ouders en overige personen 

Agenda 

 

17 feb. Bibliotheekbezoek groep 1/2  

17 feb. Les op school vanuit bieb gr. 5/6 

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  

11 maart Bureau Halt ‘groepsdruk’ 7/8 

18 maart Schoolzwemmen ¾, gym ½  

20 maart Zwerfvuilactie groep 5/6 & 7/8 

31 maart Muziekvoorstelling groep 4/5 & 5 

01 april Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2   

01 april Halle 75 jaar bevrijd! 

10-13 april Goede vrijdag en Pasen, alle 
leerlingen vrij 

14/15 april Centrale eindtoets Cito groep 8 

17 april Koningsspelen 

17 april Openluchtspel Halle Heide 7/8 

24 april 
t/m 8 mei 

Meivakantie 



 

 

over te laten. Immers start de inloop 
van de school ook om 8.15 uur! 

• Bent u voor 8.15 uur, graag wachten 
aan de overkant van de weg op de 
‘wachtplek’, tot het moment dat de 
brigadiers aanwezig zijn. 

• Alle leerlingen en ouders steken over 
via het zebrapad, gelieve niet 
oversteken net voor of voorbij het 
zebrapad (voorbeeld doet volgen). 

• Parkeren van auto’s kan ’s ochtends bij 
de tandarts. Zijn de plekken bezet, dan 
uw auto parkeren bij de Korenaar. NIET 
op de stoep(en) van de Abbingstraat. 
Kleine moeite geeft groot plezier! ☺ 

Bij de achteringang van school (kruispunt 
Aaltense weg) staan 2 fluoriserende 
poppetjes. Helaas zijn deze 2 poppetjes 
onlangs vernield. Mocht u hierover iets weten, 
horen of hebben gezien, dan vernemen we dit 
graag! 

 
Bibliotheek(bezoek) 
Maandag 17 februari gaat 
groep 1/2 naar de 
bibliotheek in Zelhem. Groep 1/2 zoekt nog 2 
ouders die kunnen rijden naar Zelhem in de 
ochtend!!!! Groep 5/6 krijgt een medewerker 
van de bibliotheek op bezoek in de klas. Er 
wordt dan een leesbevorderingsles gegeven in 
groep 5/6. 
 
 

Groep 7/8 
Vrijdag 21 februari in de middag is i.p.v. juf 
Boukje, juf Lotte in groep 7/8. Juf Cindy is op 
vrijdagmiddag altijd vrij geroosterd om de 
schoolontwikkelingen op het gebied van taal te 
monitoren.  
 

1e rapport & rapportgesprekken 
Donderdag 13 februari is het 1e rapport 
meegegeven. Afgelopen week en mogelijk 
aankomende week zijn er nog 
rapportgesprekken. We hebben gezien dat niet 
iedereen zich heeft ingeschreven voor deze 
gesprekken of niet is verschenen op de 
gemaakte afspraak. Dat is mogelijk, omdat u 
misschien al voldoende op de hoogte bent van 
de ontwikkeling van uw zoon/dochter of dat 
het gesprek u per ongeluk is ontgaan. We 

willen graag benadrukken dat iedere 
leerkracht, met name afgelopen week, veel tijd 
heeft vrijgemaakt in het rooster om deze 
gesprekken te voeren. Zijn de gesprekken u 
ontgaan, dan worden er voor de 
voorjaarsvakantie géén gesprekken meer 
gevoerd, maar is er wel de mogelijkheid om 
een gesprek aan te vragen voor na de 
voorjaarsvakantie. 
 

Géén inval & ziekteverzuim 
Om u als ouder op de hoogte te houden van het 
nijpend tekort aan leerkrachten, delen we het 
volgende bericht. 
De afgelopen twee weken heeft Dorpsschool 
Halle 3x een verzoek uitgedaan naar de 
invalpool voor invallers die ons extra 
ondersteunen in het kader van toetsing/volgen 
van leerlingen. Helaas was er 3x géén invaller 
beschikbaar. Door extra (tijds)investering van 
ons eigen team, is alles alsnog goed verlopen 
Alle credits gaan dan zeker naar alle 
medewerkers. 
Verder kunnen we u mededelen dat het 
ziekteverzuim van Dorpsschool Halle in het 
gehele jaar 2019 slechts 0,93% is geweest met 
een gemiddelde duur van 2 dagen ziekte. Het 
landelijk gemiddelde van ziekte is 6%. 
Dorpsschool Halle zit dus ruim onder dit 
streefgetal. Hier zijn wij erg blij mee! 
 
Rick Wolsink 
Directeur Dorpsschool Halle 
 

 
 

Werving hulp Feestfabriek 
Maandag krijgen alle leerlingen een brief mee 
naar huis voor hulp bij de Zwarte Cross & 
Mañaña, in de bijlage vindt u óók deze brief. 
 

Vacature OPR (ondernemingsplan-raad) 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt een 
informatie over de OPR. Heeft u interesse om 
zitting te nemen in de raad, dan kunt u contact 
opnemen met het vermelde mailadres. 


