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Ouderbrief 11 – 100% onderwijs op school vanaf maandag 8 juni 
 

Agenda 
Ma.  8 juni  Volledig onderwijs voor alle leerlingen wordt hervat 
Di.  9 juni  Gymles groep 1/2, 3 en 4/5 
Woe.  10 juni  Start schoolzwemmen groep 3/4  
Do.  11 juni  Cursus brigadieren voor groep 7 vanaf 10.00 uur  
Vrij.  12 juni ` Gymles voor groep 5/6 en 7/8 
Woe.  17 juni  Schoolfotograaf 
Woe.  8 juli  Studiedag, alle leerlingen vrij. 
 

Weer 100% onderwijs op school 
Vanaf maandag 8 juni starten alle leerlingen weer met volledig onderwijs op Dorpsschool Halle. Dit 
betekent dat alle leerlingen weer alle dagen naar school gaan. Oók is het hele team van Dorpsschool 
Halle weer compleet en fysiek op school aanwezig. Het oude schooltijdenrooster gaat weer in! Voor 
de volledigheid hieronder de juiste schooltijden. 

Maandag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15 

 
12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45 

Dinsdag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15 

 
Vrij 12.00 (groep 1) 12.45-14.45 12.45-14.45 

Woensdag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15 

 
Vrij Vrij Vrij 

Donderdag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15 

 
12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45 

Vrijdag 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.15 

 
Vrij Vrij 12.45-14.45 

 

Aangepast protocol 100% onderwijs op school  
Enkele weken geleden hebben we het protocol met ouders gedeeld waarin maatregelen, die scholen 
moeten hanteren rondom het coronovirus, uitgebreid waren beschreven. Er is vanuit de overheid 
een aangepast protocol gedeeld (voor geïnteresseerden zie bijlage). Voor ouders verandert er niet 
veel ten opzichte van de afgelopen weken. Het halen en brengen gaat op dezelfde manier, in shifts. 
Er komen nog steeds geen ouders in school, tenzij de school bij hoge uitzondering hier incidenteel 
individuele afspraken in maakt. 
Graag zoveel mogelijk leerlingen alleen naar school laten gaan en waar mogelijk óók zelfstandig naar 
huis laten gaan na schooltijd. Bij voorkeur de eenrichtingsroute aanhouden over het schoolplein, 
waarbij volwassenen te allen tijde de 1,5m regel hanteren. 
Hoe verloopt het brengen van leerlingen? 
Het brengen van leerlingen gaat op dezelfde manier als de afgelopen weken. In twee shifts worden 
alle leerlingen gebracht, ouders mogen het schoolgebouw volgens protocol niet in de school. 
Tussen 8.15-8.25 uur: gezinnen met achternaam letter A t/m M  
Tussen 8.25-8.35 uur: gezinnen met achternaam letter N t/m Z 
Hoe verloopt het halen van leerlingen? 
Op lange dagen (maandag, dinsdag, donderdag en eventueel vrijdag) 
Tussen 14.35-14.45 uur: gezinnen met achternaam letter A t/m M  
Tussen 14.45-14.50 uur : gezinnen met achternaam letter N t/m Z 
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Op dinsdag voor groep 1 
Om 12.00 uur kunnen alle ouders alle leerlingen van groep 1 ophalen (wachtplekken in de hoepels op 
het schoolplein bij de hoofdingang) 
Op woensdag voor groep 1 t/m 8 
Tussen 12.05-12.15 uur: gezinnen met achternaam letter A t/m M 
Tussen 12.15-12.20 uur: gezinnen met achternaam letter N t/m Z 
Groep 3/4 kan, op de schoolzwemdagen,  
Op vrijdag voor groep 1 t/m 4 
Alle leerlingen kunnen tegelijk opgehaald worden op het hoofdplein, zijkant van de school of op het 
plein achter de school (leerlingen die via het achterpad de school verlaten). 
Op vrijdag voor groep 5 t/m 8 
Alle leerlingen kunnen tegelijk opgehaald worden op het hoofdplein, zijkant van de school of op het 
plein achter de school (leerlingen die via het achterpad de school verlaten) 
 
Het zou fijn zijn als de gezinnen/ouders met achternaam letter A t/m M op zowel lange dagen, als 
korte dagen het schoolplein op tijd verlaten i.v.m. de tweede shift ouders die leerlingen met 
achternaam N t/m Z komen ophalen. 
 

Gymlessen voor alle groepen 
De laatste schoolweken zullen we de gymlessen iets anders inrichten dan voor de coronacrisis. Dit 
i.v.m. het nog géén gebruik kunnen maken van de sportzaal en de schoonmaak hiervan e.d. 
Alle groepen gaan tot aan de zomervakantie 1x per week gymmen o.l.v. Lise, onze vakdocent gym. 
Gym vindt plaats op het schoolplein/voetbalveld van de school. 
Het volgende gymrooster wordt gehanteerd voor alle groepen: 
Dinsdag 
Groep 1/2 : 11.00-12.00 uur 
Groep 3 : 12.45-13.45 uur 
Groep 4/5 : 13.45-14.45 uur 
Vrijdag 
Groep 5/6 : 12.45-13.45 uur 
Groep 7/8 : 13.45-14.45 uur 
We vragen aan alle ouders om makkelijke kleding aan te doen en eventueel sportschoenen of 
sneakers alvast aan te doen voor de jongste leerlingen. Bij mooi weer komen veel kinderen op 
slippers naar school, maar wilt u er wel aan denken dat leerlingen extra schoenen bij zich hebben 
voor de buiten gymles. Voetballen en rennen op slippers is niet altijd verstandig! 
 

Zwemles voor groep 3/4 start weer 
Vanaf woensdag 10 juni start zwemles voor groep 3/4 weer. De busmaatschappij rijdt weer vanaf 
woensdag. Ook voor het busvervoer en het zwembad zijn extra maatregelen van toepassing waaraan 
wij ons moet houden. 

 Begeleiding van leerlingen in de bus en het zwembad gebeurt alleen door medewerkers van 
Dorpsschool Halle. Hulpouders kunnen helaas dus niet mee voor begeleiding tijdens 
omkleden e.d. Eén leerkracht, een stagiaire en Ingrid Hofs zullen de leerlingen begeleiden. 

 Volwassenen moeten een mondkapje dragen in de bus. 

 Leerlingen moeten thuis al hun badkleding aanhebben en een tas meenemen met de 
onderkleding voor na het zwemmen (onderbroek, hemd). 

 Leerlingen kunnen niet douchen na het zwemmen. Er kan alleen omgekleed worden waarbij 
er droge kleding wordt aangetrokken. 
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Alle leerlingen van groep 3/4 die normaal gesproken op verschillende tijden worden 
opgehaald, kunnen op schoolzwemdagen, om 12.15 uur opgehaald worden van school. Het is wél 
van belang dat volwassenen onderling altijd 1,5m afstand houden! 

 
Cursus brigadieren groep 7 (herhaling) 
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. Maandag  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. 
 

Alle materialen weer mee naar school 
Alle groepen en alle leerlingen kunnen de geleende schoolmaterialen weer mee terugnemen naar 
school, dit geldt nu ook voor de groepen die werkten met een schema wat er elke mee naar school 
moest. Alle materialen worden in quarantaine geplaatst op school en daarna weer opgeruimd. Volle 
werkschriften en kopieerbladen mogen uiteraard thuis gehouden worden. 
Oók alle Chromebooks kunnen weer definitief mee naar school genomen worden inclusief de 
opladers. De Chromebooks blijven vanaf maandag 8 juni ook na schooltijd weer op school. 
 

Externen in de school 
Externen zoals, dyslexiespecialist, begeleider van TOS-leerlingen, fysiotherapeut, etc. starten 
aankomende week weer fysiek in ons schoolgebouw.  
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