Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
19 juni t/m 26 juni 2020
Agenda
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

Vrij. 10 juli

Schoolfeest Dorpsschool Halle

Ma. 13 juli

MR-vergadering

Di. 14 juli

Afscheid groep 8

Woe. 15 juli

Wisselochtend nieuwe groep

Vrij. 17 juli

12.00 uur zomervakantie

Formatieplan schooljaar 2020-2021
Aankomende week krijgt u een mail waarin het
formatieplan staat uitgelegd. In het
formatieplan staat hoeveel groepen we
kunnen maken, welke (combi)groepen we
maken, welke leerkracht(en) er voor de groep
staan, hoe de ondersteuning van leerlingen
eruit ziet en welke medewerkers nog meer zijn
verbonden vanuit het formatieplan.
Op dit moment ligt het formatieplan voor de
financiële goedkeuring bij het bestuur en voor
de inhoudelijke keuzes bij de MR.

Oproep jeugdburgemeester
Premier Rutte deed op 19
mei een oproep aan
kinderen en jongeren om
mee te denken over wat
belangrijk
is
voor
Nederland na Corona.”
Onze jeugdburgemeester
Kjeld vindt dit ook
belangrijk en hoort graag
wat kinderen en jongeren
bezig houdt in deze bijzondere tijd.
De oproep van Kjeld kan je vinden via:
www.bronckhorst.nl/ikpraatmee. Hier kan je
ook meteen je stem laten horen!

Compliment ophalen leerlingen
Deze week zijn alle leerlingen op de lange
schooldagen om 14.45 uur opgehaald. Dit is erg

goed verlopen en dat is een compliment waard
voor alle ouders en leerlingen.
We zagen af en toe ongemakkelijke momenten
vanaf het zebrapad richting de Korenaar
(paaltjes met kettingen langs de stoep). Het
voetpad is te smal om elkaar te passeren. Wilt
u wél te allen tijde de 1,5 meter afstand in de
gaten houden?
Komt u met de auto, dan parkeren bij de
Korenaar en niet op de stoepen rondom de
school!
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!

Algemene ledenvergadering (ALV)
I.v.m. de maatregelen die we in acht moeten
nemen rondom het coronavirus heeft het
bestuur van de school besloten om de
algemene ledenvergadering van de Hallsche
Schoolvereniging te verplaatsen naar het
nieuwe schooljaar. Een definitieve datum
wordt nog gepland, deze vindt mogelijk in
september plaats, samen met de ouderraad en
de medezeggenschapsraad. De vorm waarin de
ALV wordt gehouden is afhankelijk van de
maatregelen die op dat moment gehanteerd
moeten worden.

Andere schooltijden

GGD informatiebrief 2020-2021

Afgelopen week hebben alle ouders/gezinnen
een mailbericht ontvangen waarin in de bijlage
een (uitgebreide) brief zat met de uitleg over
de mogelijk ‘andere schooltijden’ vanaf
schooljaar 2020-2021. In de bijlage nogmaals
deze brief toegevoegd.
Op dit moment hebben 52 gezinnen de peiling
‘andere schooltijden’ ingevuld. In totaal zijn er
75 gezinnen die aan peiling kunnen
deelnemen.
Denkt u aan het invullen van de peiling?

In de bijlage vindt u een brief van de GGD. In
deze brief staat het aanbod dat de GGD voor
kinderen en ouders in schooljaar 2020-2021
heeft gerealiseerd.

https://nl.surveymonkey.com/r/TPVWZTY

Groep 8 geslaagd!!!
I.v.m. de coronacrisis is het praktisch
fietsexamen volledig geannuleerd. Het
theoretisch verkeersexamen heeft afgelopen
dinsdag plaatsgevonden. Alle leerlingen van
groep 8 zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd,
wat een KANJERS!

Mocht de link niet werken vanuit deze
nieuwsbrief, dan kunt de link ook kopiëren en in
de browserbalk (internetbalk) plakken.

Oudergesprekken (herhaling)
Op maandag 6, dinsdag 7 en donderdag 9 juli,
tussen 15.00-16.30 uur, worden de oudergesprekken gepland.
Inschrijven kan door een mailbericht te sturen
naar de groepsleerkracht(en) 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.

Schoolfeest
Helaas zijn er dit schooljaar geen School- en
Volksfeesten in Halle. Dit vinden we
begrijpelijk, maar bijzonder jammer. Op school
gaan we daarom als alternatief een schoolfeest
organiseren met de coronamaatregelen in acht
genomen. We zijn op dit moment alles druk
aan het regelen en u wordt hier uiteraard later
over
geïnformeerd.
Ons
alternatieve
schoolfeest vindt plaats op vrijdag 10 juli.

Schoolfotograaf – Schoolfoto’s
Woensdag 17 juni is
de schoolfotograaf
op
onze
school
geweest. Vanaf aankomende week zullen de pakketjes
schoolfoto’s meegegeven worden aan de
leerlingen.
In de pakketjes zitten
4 foto’s:
• Individuele
grote foto
• Individuele
overzichtsfoto
(een
kleinere foto en pasfoto’s)
• Groepsfoto van de huidige groep
• Schoolfoto van de hele school
Bijlagen:
• ouderbrief ‘andere schooltijden’
• GGD schooljaar 2020-2021.

