Halle, maandag 01 juni 2020

Ouderbrief 10 – Onderwijs op school en thuisonderwijs
Agenda
Ma.
Ma.
Ma.
Do.
Woe.
Woe.

1 juni
1 juni
8 juni
11 juni
17 juni
8 juli

2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Ouderbrief 10 thuisonderwijs
Volledig onderwijs voor alle leerlingen wordt hervat
Cursus brigadieren voor groep 7 vanaf 10.00 uur
Schoolfotograaf
Studiedag, alle leerlingen vrij.

Laatste week thuisonderwijs
Aankomende week is het de laatste week dat de leerlingen voor 50% fysiek naar school gaan. Vanaf 8
juni starten we weer met een volledige schoolweek voor alle leerlingen. Aankomende week ontvangt
u extra informatie over de aangepaste maatregelen waaraan wij als school moeten voldoen op het
moment dat alle leerlingen weer volledig starten.

Zonnig weer, dus ik smeer!
Aankomende week krijgen we weer enkele hele mooie zomerse dagen. Wilt u eraan denken dat u uw
zoon/dochter in de ochtend direct insmeert met zonnebrand, voordat u naar school gaat?

Gym groep 3
Een verzoek van de leerkrachten van groep 3 om de kinderen, op de gymdag(en) al naar school te
laten gaan op sportschoenen of sneakers waarmee ook buiten gegymd gaat worden.
Tot aan de zomervakantie blijft de gym op de dinsdag- en woensdag

Cursus brigadieren groep 7
Elk jaar krijgt groep 7 een cursus brigadieren aangeboden. Alleen met een geldig certificaat mogen
leerlingen (en ouders) brigadieren op het zebrapad voor de school. Donderdag 11 juni om 10.00 uur
komt Alie Berendsen van Politie regio Oost-Nederland een cursus geven aan alle leerlingen (en
ouders) van groep 7. Deze week wordt het toestemmingsformulier meegegeven aan alle leerlingen
van groep 7. Leerlingen en ouders die nog geen cursus hebben gevolgd kunnen zich met dit
formulieren opgeven. Na de cursus zal onze verkeersouder een overzicht maken van ouders en
leerlingen die volgend schooljaar ondersteunen bij het brigadieren voor onze school.

Schoolfotograaf
Op woensdag 17 juni komt de schoolfotograaf op Dorpsschool Halle. Deze dag zullen we buiten de
schoolfoto’s maken, zodat we aan alle coronamaatregelen kunnen voldoen. Verdere info over foto’s
met broetjes/zusjes, etc. volgt binnenkort.

Verrekening ouderbijdrage
I.v.m. de coronacrisis zijn er minder onkosten gemaakt door de ouderraad. De penningmeester van
de ouderraad heeft voorgesteld om de ouderbijdrage van het jaar 2019/2020 terug te storten aan de
ouders die kinderen in groep 8 hebben. Voor de groepen 1 t/m 7 blijft het resterende bedrag van de
ouderbijdrage op de rekening staan. Deze ouders hoeven het schooljaar 2020/2021 GÉÉN
ouderbijdrage te betalen.
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De ouderraad heeft dit jaar wel kosten gemaakt (denk aan sinterklaas, kerst,
schoolzwemmen, handvaardigheid), maar de ouderraad beschikt over wat reserve. De ouderraad
vindt het niet passend om ouders volledig te laten betalen. De ouders die nog geen ouderbijdrage
over hebben gemaakt, willen we nog wel vragen om alsnog de betaling te voldoen als de situatie dit
toelaat.

Advisering Voortgezet Onderwijs Groep 7 schooljaar 2019-2020
Elk schooljaar krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
Deze voorlopige advisering is o.a. gebaseerd op de entreetoets die groep 7 aan het eind van groep 7
maakt. I.v.m. de coronacrisis heeft Dorpsschool Halle besloten om geen toetsing af te nemen bij alle
leerlingen om de tijd effectiever met lessen in te vullen.
Hieronder volgt het aangepaste protocol hoe de voorlopige advisering er dit en start volgend
schooljaar gaat uitzien voor groep.
· juni/juli 2020: Ouders krijgen een richtlijn op grond van de LVS gegevens van E6 en M7. Daarnaast
wordt ook gekeken naar werkhouding/motivatie/ taakgerichtheid/huiswerkattitude.
Gekeken wordt naar de volgende toetsen: Rekenen, Begrijpend lezen, Technisch lezen en Spelling
(werkwoorden en niet werkwoorden). Bij twijfelgevallen hebben we de methodetoetsen achter de
hand.
· september/oktober 2020: Vóór de herfstvakantie wordt de Entreetoets afgenomen. Kort na de
herfstvakantie volgt dan de uitslag en het voorlopig advies Voortgezet Onderwijs (in plaats van 10
minutengesprekken in november). Groep 8 heeft dit keer geen startgesprek, maar dus
adviesgesprekken in oktober/november.
· januari/februari 2021: Na de afname van de LVS toetsen volgt het definitief advies voor het
Voortgezet Onderwijs.
· We bespreken het voorlopig en het definitief advies met ouders en kinderen en laten het
ondertekenen door ouders.
· Bij verschil van mening in de advisering laten we de Eindtoets de doorslag geven.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 (herhaling)
Zowel het team als de medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met het volgende
vakantierooster voor school jaar 2020-2021. Naast het vakantierooster worden er nog enkele
studiedagen ingepland. Deze zijn echter op dit moment nog niet bekend.
• Herfstvakantie
: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
• Kerstvakantie
: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
• Voorjaarsvakantie : 13 februari t/m 21 februari 2021
• Koningsdag
: 27 april 2021
• Meivakantie
: 3 mei t/m 14 mei 2021
• Hemelvaart
: 13 mei & 14 mei 2021 (dagen vallen in de meivakantie)
• 2e Pinksterdag
: 24 mei
• Zomervakantie
: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Overige mededelingen
•
•

Er vindt overleg plaats om schoolzwemmen groep 3/4 weer op te starten met het zwembad
en de busmaatschappij (vanaf 8 juni).
Blokfluitles start na de zomervakantie weer in het nieuwe schooljaar 2020-2021
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