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11 september t/m 18 september 2020 

 

 

Sven Bulten  
Met veel respect, medeleven en passende 
activiteiten heeft het team, de leerlingen & 
ouders, bestuur, OR en MR geprobeerd de 
afgelopen week tot een goede week te 
volbrengen. We hebben geprobeerd om de 
enorme schok van het overlijden van Sven, bij 
iedereen op een eigen manier te laten bezinken en 
te gaan verwerken. 
We kijken terug op 
een week waarin we 
Jolanda, Jelle & 
Rosie herinneringen 
wilden laten maken 
waarin zij, maar ook 
ieder ander, met 
een goed gevoel op 
terug kunnen kijken. 
 

 
Er is erg veel gebeurd deze week in alle groepen. 
Het team heeft zich goed voorbereid op 
zondagavond.  

 
De groep van Jelle & Rosie heeft een prachtig 
bloemstuk helpen afmaken…… 

Alle groepen hebben in kringgesprekken veel 
besproken, er is getekend, gedichten en verhalen 
geschreven, kaarten gemaakt en verstuurd. Alles 
is verwerkt in twee herinneringsboeken die 
binnenkort aan Jolanda worden gegeven. 
Oók zijn de lessen maandag direct weer hervat 
voor de rust, structuur en regelmaat. 

Agenda 

 

Vrij. 11 sept. Uitvaart Sven Bulten 

Vrij. 11 sept. Studiedag, alle leerlingen vrij 

Ma. 14 sept. Les verkeer groep 7 & 8 

Ma. 14 sept. Gymles groep 3 t/m 8 

Di. 15 sept. Prinsjesdag 

Do. 17 sept. Zwemmen groep 3, 6 & 8 

Gymles groep 1/2, 4, 5 & 7 

Vrij. 18 sept. Zwerfvuilactie groep 7 & 8 

Ma. 21 sept. Gymles groep 3 t/m 8 

Do. 24 sept. Zwemmen 3/4 & 4/5 
Gymles 1/2, 6/7, 7/8 

Ma. 28 sept. Gymles groep 3 t/m 8 

Do. 01 okt. Zwemmen groep 3 & 7 
Gymles 1/2, 4/5, 6/8 

Di. 06 okt. Les bureau Halt groep 7 & 8 

19-23 okt. Herfstvakantie vrij 

21 dec.-1 jan. Kerstvakantie vrij 

29 jan. Studiedag vrij 

15-22 feb. Voorjaarsvakantie vrij 

02-05 april Paasweekend vrij 

27 april Koningsdag vrij 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 



 

 

 
Het was fijn en goed om de prachtig vormgegeven 
uitvaart te kunnen en mogen bijwonen via een 
livestream. De juffen van groep 1/2 en groep 3/4 
zijn bij de plechtigheid aanwezig geweest om Jelle 
& Rosie in de weken hierna te helpen met hun 
proces van verwerking. 

 
Alle leerlingen en medewerkers hebben deze 
week een troostdoosje gemaakt. We hopen dat, 
als het even niet wil, de woorden van troost 
helpen. De troostdoos is, na de uitvaart, bij het 
huis van Jolanda, Jelle & Rosie neergezet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ouderhulp vanaf ma. 14 september 
Vanaf maandag 14 september starten de 
creamiddagen die met medewerking van ouders, 
opa’s/oma’s en andere externen van school 
mogelijk zijn. 
We laten deze volwassenen toe met de 
inachtneming van de gestelde RIVM-maatregelen. 
Er wordt gewerkt met een registratiesysteem met 
tijd van binnenkomst en vertrek. Er staat bij de 
ingang van het crealokaal ontsmettingsmiddel 
klaar en mondkapjes die gebruikt kunnen worden, 
mochten volwassenen hier gebruik van willen 
maken. 

 

Startgesprekken en huisbezoeken 
Startgesprekken zijn individuele gesprekken met 
leerlingen en hun ouders bij de start van het 
schooljaar. Centraal staat de leerling. De leerling 
vertelt wat hij/zij dit schooljaar graag wil leren of 
hulp bij nodig heeft.  
I.v.m. de coronamaatregelen gaan we 
startgesprekken met alle leerlingen houden op 
school, zonder ouders. U krijgt einde van deze 
week een invulformulier waarin u gesprekspunten 
kunt aangeven die u graag besproken wilt hebben. 
De kleuterjuffen zullen geen huisbezoeken 
afleggen bij de nieuwe kleuters, maar wel contact 
leggen via aan videomeeting of u uitnodigen op 
een andere manier. 
 

Gymles en schoolzwemmen 

In de agenda aan het begin van de nieuwsbrief ziet 
u per week welke groepen gymles hebben op de 
maandag en donderdag. Ook ziet u per week 
welke groep(en) schoolzwemmen hebben. 
De groepen die gaan schoolzwemmen moeten ’s 
ochtends de zwemspullen al aan hebben of zich 
omkleden op school. 
LET OP!!! Groep 4/5 eindigt de maandag met een 
gymles in de gymzaal. De leerlingen van groep 4/5 
moeten bij de gymzaal opgehaald worden. Heeft u 
ook een leerling die u van school moet ophalen, 
dan eerst de leerling uit school halen en 
vervolgens doorrijden naar de sporthal. 
Op donderdag 
eindigt groep 7/8 
met een gymles. 
Groep 7/8 zal dan 
vanuit de sporthal 
zelfstandig naar 
huis gaan.  
 

Luizencontrole 
Op maandag 14 september 
zullen enkele ouders een 
luizenpluisochtend houden 
voor alle groepen. 
 

Verkouden leerlingen 
Als u de beslisboom volgt, blijkt dat leerlingen die 
verkouden zijn, niet naar school mogen. Dit is 
afgelopen week al meerdere malen 
voorgekomen. Leerlingen zijn wel degelijk in staat 
om schoolwerk te maken, zodat er mogelijk geen 



 

 

of minder achterstand ontstaat in het leerproces. 
Dorpsschool Halle heeft het volgende teambreed 
afgesproken: 

• Weektaken van groep 4 t/m 8 staan 
wekelijks in de loop van de maandag in 
‘Teams’. Elke leerling kan zo zien welk 
werk er gemaakt kan worden. 

• In Gynzykids zijn de verwerkingen van de 
lessen geactiveerd per groep. Elke 
leerling heeft een eigen inlog.  

• Voor groep 3 t/m 8 worden boeken, 
schriften en eventueel laptop na de 
ziekmelding verzameld in een tas. Einde 
van de eerste ziektedag kan de tas 
opgehaald worden. 

• Als een leerling 24 uur klachtenvrij is, 
dan kan een leerling weer naar school. 
Direct alle schoolspullen weer mee naar 
school. 

 

Intern vertrouwens persoon 
Na de vakantie kan het altijd even spannend 
zijn om weer te starten. Zitten er nieuwe 
kinderen in de groep, hoe is de leerkracht, 
hoe gaan we met elkaar om in de groep? Als 
zich hierin problemen voordoen is dit vaak 
met de leerkracht goed te bespreken. Het kan 
echter ook voorkomen dat uw kind er met de 
leerkracht niet uit komt, er situaties spelen in 
de thuissituatie of dat u behoefte heeft aan 
een luisterend oor. Voor deze taken ben ik 
aangesteld als interne vertrouwenspersoon 
van Dorpsschool Halle.   
 
Graag wil ik mij voorstellen;  
mijn naam is Cindy te Pas en ik ben de interne 
vertrouwenspersoon van de school. Ik ben 
aangesteld om er zorg voor te dragen dat 
klachten van ouders en/of kinderen altijd 
serieus worden genomen en op een passende 
wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind 
kan een beroep op mij doen als er problemen 
zijn waar u of uw kind niet met iedereen over 
durft te praten of kan/wil praten.  
Het gesprek met de interne 
vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk 
behandeld en er worden geen verder stappen 
ondernomen zonder uw toestemming. De 
interne vertrouwens persoon bespreekt met 
u welke stappen kunnen worden 
ondernomen. 

Mocht u mij nodig hebben, ik ben leerkracht 
van groep 7/8 en ben aanwezig van maandag 
t/m vrijdag. U kunt  mij ook  dagelijks per mail 
bereiken: cindytepas@dorpsschoolhalle.nl  
 

Invallers 
De afgelopen twee weken hebben we op 
meerdere momenten al invallers mogen 
begroeten op onze school. Oók 
onderwijspersoneel mag niet werken met 
een verkoudheid of een ziek kind met koorts 
thuis. Op dit moment zijn er nog invallers 
die ons hebben kunnen ondersteunen. 
Echter is de invalpool erg druk en komt er zo 
een moment dat er geen inval zal zijn. Als er 
geen opvangmogelijkheden zijn op school, 
dan zijn wij genoodzaakt om groepen thuis 
te laten blijven.  
We hopen dat de maatregel ‘neusverkouden 
is thuisblijven’, snel versoepeld wordt, zeker 
met de herfst die er aan komt. 


