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Alle leerlingen om 14.45 uur uit 
Deze week zijn we gestart met 100 % onderwijs 
op school. Het was een goede en fijne week, 
waarbij het is gebleken dat de ochtendshifts 
erg prettig zijn waarbij alle leerlingen heel 
rustig op school komen. Dit laten we dan ook 
zo voor de laatste weken in dit schooljaar. 
We hebben gezien dat het ophalen van 
kinderen ook mogelijk is om op één moment te 
plannen. Alle ouders houden voldoende 
afstand en we hebben voldoende 
wachtplekken. 
Vanaf maandag 15 juni zal het ophaalmoment 
voor alle kinderen dan ook om 14.45 uur zijn. 
Wilt u wél ten allen tijde de 1,5 meter afstand 
in de gaten houden? 
Op het schoolplein voor de school: alleen 
ouders van de kleuters (er liggen geen hoepels 
meer, maar vragen u voldoende afstand te 
bewaren). 
De weg naast het schoolplein richting het   
fietsenhok: alle ouders van de overige 
groepen, buiten het schoolplein op 1,5 meter 
afstand. 
Achteruitgang van de school (Aaltense weg): 
alle ouders van de overige groepen langs het 
hek van het schoolplein op 1,5 meter afstand. 
 
LET OP!!! Wilt u niet, aan het hek, op de stoep 
van de Dorpsstraat wachten. Mensen die vanaf 
het zebrapad richting het fietsenhok willen  
 

 
lopen kunnen dan geen 1,5 meter afstand 
houden! 
  
Andere schooltijden 
I.v.m. corona heeft ons andere 
schooltijdentraject, dat begeleidt wordt door 
een schooladviesbureau, vertraging op 
gelopen. We hopen op uw begrip. 
Maandag 15 juni krijgen alle ouders van onze 
school een (behoorlijk uitgebreide) brief 
waarin een voorstel wordt gepresenteerd voor 
andere schooltijden vanaf maandag 31 
augustus 2020. Bij deze brief wordt u gevraagd 
om een zeer korte digitale peiling in te vullen 
waarbij er wordt gevraagd of u akkoord gaat 
met de nieuwe schooltijden, niet akkoord gaat 
of akkoord gaat met eventuele 
aandachtspunten. 
 

Schoolfotograaf 
Woensdag 17 juli komt de schoolfotograaf op 
school. Op advies van de fotograaf worden er 
deze dag ALEEN individuele foto’s genomen. 
Van de individuele foto’s wordt een groepsfoto 
gemaakt, waarbij ook de leerkrachten worden 
toegevoegd.  
Helaas zijn foto’s van broertjes/zusjes dit jaar 
niet mogelijk. Hiervoor in de plaats zult u wel 
een andere bijzondere foto tegemoet kunnen 
zien. 
Spoedig zullen alle leerlingen de schoolfoto’s 
meekrijgen naar huis met verdere informatie 
over de digitale betaling. 
BELANGRIJK…..wilt u niet dat uw zoon/dochter 
op de groepsfoto komt van zijn of haar eigen 
klas, dan kunt u dit aangeven in een mail naar 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl.  
 

Oudergesprekken & rapport 
Op vrijdag 3 juli krijgen alle leerlingen van 
Dorpsschool Halle het 2e rapport mee naar 
huis. Dit rapport zal er anders uitzien dan het 
1e rapport. I.v.m. de coronacrisis en het niet 
afnemen van toetsen, zullen we een 

Agenda 

 

Di. 16 juni Gymles groep 1/2, 3 en 4/5 

Woe. 17 juni Schoolfotograaf  

Vrij. 19 juni Gymles groep 5/6 en 7/8 

Woe. 24 juni Schoolzwemmen groep 3/4 

Vrij. 3 juli 2e rapport mee naar huis 

6, 7 en 9 juli Digitale oudergesprekken 

Woe. 8 jui Studiedag, alle leerlingen vrij 

Di. 14 juli Afscheid groep 8 

Woe. 15 juli Wisselochtend nieuwe groep 

Vrij. 17 juli 12.00 uur zomervakantie 
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beschrijvend rapport meegeven in een 
aangepaste vorm. 
Op maandag 6, dinsdag 7 en donderdag 9 juli, 
tussen 15.00-16.30 uur, worden de ouderge-
sprekken gepland. Deze vinden plaats middels 
videogesprekken. De oudergesprekken zijn  
deze periode niet verplicht. U kunt vanaf nu, 
door het sturen van een mailbericht aangeven, 
of u een gesprek wilt aanvragen. Ook kunnen,  
 
op initiatief van de leerkracht(en), gesprekken 
met ouders ingepland worden. 
Inschrijven via een mailbericht kan t/m vrijdag 
26 juni. Daarna worden de gesprekken 
ingedeeld en krijgt u een officiële uitnodiging 
met aanvullende informatie over de wijze 
waarop het gesprek gevoerd wordt. 
Groep 7 hoeft zich niet in te schrijven, maar 
worden allemaal uitgenodigd i.v.m. de 
voorlopige advisering voor het voortgezet 
onderwijs. 
 

Zwemles 
Afgelopen week heeft groep 3/4 van onze 
school als eerste school weer gezwommen in 
zwembad de Brink. Zowel de kinderen, als het 
badpersoneel zijn vol enthousiasme weer ge-
start. Op woensdag 24 juni is de 2e en tevens 
laatste schoolzwemochtend van dit schooljaar. 
Denkt u weer aan het vooraf aantrekken van de 
badkleding? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koelkasten 
Vanaf maandag 15 juni gaan de koelkasten 
weer aan, enkele ouders hebben hier om 
gevraagd. We willen wel aan alle ouders vragen 
om zoveel mogelijk de koeltasjes te gebruiken 
i.p.v. de koelkasten of niet-bederfelijke spullen 
mee te geven. We willen de loop in de gangen 
van de school minimaliseren. 
 

Brigadiers geslaagd 
Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen 
van groep 7 en enkele volwassenen 
brigadierles gekregen van de politie van 
Bronckhorst. Alle leerlingen en volwassenen 
hebben goed hun best gedaan, want iedereen 
is geslaagd en ontvangt een certificaat. 
 

 
 
Bijlage: instuifmoment korfbalvereniging SEV. 


