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Ouderpeiling & formatie 2020-2021 
In een aparte mail vindt u de ouderbrief met de 
uitslag van de peiling ‘andere schooltijden’ en 
het formatieplan. Mochten er vragen zijn over 
het aankomende schooljaar, dan kunt u mailen 
met rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl of bellen 
met het schoolnummer. 
 

Rapportmappen 
Op vrijdag 3 juli gaan alle rapporten weer mee 
naar huis met alle leerlingen. Wilt u 
aankomende week de rapportmappen 
meegeven naar school. Op school worden de 
mappen in quarantaine gelegd om vervolgens 
met het nieuwe rapport weer mee te geven 
naar huis. 
 

Oudergesprekken (herhaling) 
Op maandag 6, dinsdag 7 en donderdag 9 juli, 
tussen 15.00-16.30 uur, worden de ouderge-
sprekken gepland.  
Inschrijven kan alleen vandaag, vrijdag 26 juni 
nog. Na deze datum 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. 
 
 

 

Mailadressen leerkrachten 
Groep 1/2  
sonjawassink@dorpsschoolhalle.nl 
suzanblankenborg@dorpsschoolhalle.nl 
Groep 3  
boukjegarritsen@dorpsschoolhalle.nl 
lottetuenter@dorpsschoolhalle.nl 
Groep 4/5 
lottetuenter@dorpsschoolhalle.nl 
marjoleinbrummelman@dorpsschoohalle.nl 
Groep 5/6 
kellystorkhorst@dorpsschoolhalle.nl 
wimmarkhorst@dorpsschoolhalle.nl 
Groep 7/8 
cindytepas@dorpsschoolhalle.nl 
Onderwijsassistenten 
zoraidaprins@dorpsschoolhalle.nl 
ingridsmink@dorpsschoolhalle.nl 
annheijnen@dorpsschoolhalle.nl 
Intern begeleider 
louisebrouwer@dorpsschoolhalle.nl 
Administratie 
madeleinebeun@dorpsschoolhalle.nl 
Conciërge/schoonmaak 
ingridhofs@dorpsschoolhalle.nl 
Directeur 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl 
info@dorpsschoolhalle.nl  
 

GGDarts afscheid Petra Keijzer 
In de bijlage vindt u een brief betreffende het 
afscheid van Petra Keijzer. Petra is jarenlang 
verbonden geweest aan onze school en gaat nu 
met een welverdiend pensioen. 
 

‘De nacht van acht’ 
I.v.m. de coronacrisis is er in een eerder 
stadium al besloten om het kamp, in de huidige 
vorm, te annuleren. Groep 8 heeft meegedacht 
hoe dan wel dit schooljaar af te sluiten. Dit gaat 
nu gebeuren tijdens en na hun afscheid op 
dinsdag 14 juli. Na het afscheid, waarbij ouders 
aanwezig kunnen zijn (in zaal Nijhof), blijft 
groep 8 (overnachten) in zaal Nijhof. In de 

Agenda 

 

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 

Di./woe 
14/15 juli 

‘De nacht van acht’! 

Woe. 15 juli Wisselochtend nieuwe groep 

Vrij. 17 juli 12.00 uur zomervakantie 
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nacht van acht worden er de hele nacht door 
activiteiten georganiseerd. Wat we gaan doen 
blijft uiteraard nog een verrassing. Juf Cindy, juf 
Louise en meester Rick zijn deze nacht als 
nachtwacht aanwezig . 
 

Schoolfoto’s 
Afgelopen week zijn de schoolfoto’s 
meegegeven met alle leerlingen. Mocht u één 
of meerdere foto’s niet bestellen, dan kunt u 
deze foto’s weer mee terug geven naar school. 
 
Bijlagen:  

• GGD afscheid Petra Keijzer. 
 


