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Ouderbrief 7 – opstart Dorpsschool Halle, maandag 11 mei 2020. 
 

Agenda 
Vrij. 08 mei  Ouderbrief 7 – opstart Dorpsschool Halle & thuisonderwijs wordt gemaild. 
   Weektaak/info groep 1 t/m 8 wordt gemaild of gedeeld via Microsoft Teams. 
Ma. 11 mei  Opstart Dorpsschool Halle leerlingen maandag/woensdag-shift. 
Di. 12 mei  Opstart Dorpsschool Halle leerlingen dinsdag/donderdag-shift. 
Woe. 13 mei  Persconferentie i.v.m. heropening (basis)scholen. 
Do. 14 mei   Evaluatie met team Dorpsschool Halle via videomeeting 15.45 uur 
Vrij. 15 mei  Ouderbrief 8 (thuis)onderwijs wordt gemaild naar ouders. 
   Weektaak groep 1 t/m 8 wordt gedeeld in Microsoft Teams en via mail.  
 

Protocol heropening en opstart Dorpsschool Halle 

In de mail heeft u drie documenten gekregen ter voorbereiding op de start van Dorpsschool Halle op 
maandag 11 mei 2020. 

• Ouderbrief 7 – Opstart Dorpsschool Halle. 

• Protocol opstart Dorpsschool Halle (zeer uitgebreid en bedoeld voor geïnteresseerden). 

• Kinderbrief – Opstart Dorpsschool Halle (praktische informatie voor ouders & leerlingen) 
Mocht u, na het lezen van het protocol en/of de kinderbrief, vragen over de opstart hebben, dan 
kunt u mailen naar rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl. 
 
Wanneer er vragen zijn die passen op het bordje van de MR, dan graag een mailtje sturen naar 
voorzitter Marloes Steenbergen (marloessteenbergen@gmail.com). 
 

Kinderbrief – Opstart Dorpsschool Halle 
Speciaal voor de opstart van onze school hebben we een eenvoudige brief gemaakt met praktische 
informatie over het halen & brengen van leerlingen, wat iedereen dagelijks mee moet nemen en hoe 
we omgaan met alle hygiënemaatregelen. Deze brief is kort en bondig en voorzien van foto’s, zodat u 
deze brief met uw kind(eren) kunt doornemen. Alle overige info die van belang is, tijdens de 
schooldag, wordt in de eerste schoolweek met alle kinderen doorgenomen. 
 
Wilt u als ouder, voorafgaand aan de eerste schoolweek, alle informatie al inzien, dan kan dat door 
het (uitgebreide) ‘protocol Opstart Dorpsschool Halle’ door te lezen.  

 
Onderwijs op school & thuisonderwijs 
Vanaf maandag 11 mei starten niet alle juffen en meesters op Dorpsschool Halle. Er zijn juffen en 
meesters die in een risicogroep vallen en waardoor het nog niet veilig is om te starten in het 
schoolgebouw. Juf Marjolein, meester Wim & meester Rick werken, in ieder geval tot aan Pinksteren 
vanuit huis. Als de berichtgevingen vanuit de overheid weer versoepelingen van maatregelen gaan 
aangeven voor de scholen, dan zullen ook de laatste collega’s weer fysiek op school starten. 
De medewerkers die vanuit huis werken zullen zich richten op het thuisonderwijs en extra aandacht 
geven, op afstand, aan de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. 
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Werken met Microsoft Teams groep 4 t/m 8 
Groep 4 t/m 8 blijft werken met Microsoft Teams, ook na de opstart van onze school op 
maandag 11 mei 2020. In Microsoft Teams kunnen kinderen chatten en videobellen met 
de leerkracht en met klasgenoten. Oók staat in deze omgeving alles wat de leerlingen 
nodig hebben voor o.a. het thuisonderwijs (weektaak, extra opdrachten en spelletjes, etc.). Via de 
infomail die elke groep van de leerkracht heeft gekregen, voor de meivakantie, staat het inloggen 
e.d. vermeld. Het volgende korte filmpje laat in enkele minuten zien wat Microsoft Teams precies is. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc 
 

Groep 1/2 & 3 geen Microsoft Teams – wél Whereby.com 
Groep 1/2 en groep 3 gaan verder geen gebruik maken van Microsoft Teams. Zij gaan wel contact 
leggen via whereby.com voor ondersteuning op afstand. Ook de leerkrachten die thuis werken en 
extra ondersteuning aan de zorgleerlingen geven, blijven via whereby werken. 
 

Tekenwedstrijd & traktaties 
Helaas mogen leerlingen niks aan anderen geven wat vanuit huis mee naar school komt. Dit betekent 
dat er geen traktaties mogen worden meegebracht door bijvoorbeeld de jarigen. Een verjaardag 
wordt wél gevierd, maar alleen in de eigen groep en zonder traktatie. 
Oók de tekeningen van de uitgeschreven tekenwedstrijd nemen we nog niet in op school. 
 

Goede rugtas (i.v.m. chromebooks) 
Dagelijks nemen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun schoolspullen mee naar school en weer mee 
terug naar huis. We vragen dan ook aan alle ouders van groep 3 t/m 8 om voor een goede en stevige 
rugtas te zorgen. Groep 4 t/m 8 nemen dagelijks ook hun chromebook mee naar school en weer mee 
naar huis voor het thuisonderwijs. Wilt u ervoor zorgdragen dat er zeer voorzichtig met de 
apparatuur wordt omgegaan? Graag dus een extra stevige en goede tas waar de chromebooks in 
vervoerd worden. 
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