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Jaarkalender 
De jaarkalender is nog niet helemaal gereed. In 
eerdere nieuwsbrieven zijn de vakanties en 
studiedagen al gedeeld. Ook zit er in de bijlage 
informatie over het schoolzwemmen tot aan 
de herfstvakantie. De jaarkalender wordt z.s.m. 
na de vakantie met u gedeeld. 

 
Bereikbaarheid in de vakantie 
Mocht u i.v.m. calamiteiten contact moeten 
leggen met de school, dan kunt u mailen met 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl of 
info@dorpsschoolhalle.nl. U kunt ook het 
schoolnummer bellen. Spreekt u dan de 
voicemail in. Deze berichten worden ook 
afgeluisterd. 
 

Ouderhulp crea en spelmiddagen 
Creamiddagen groepen 7 en groep 8 
Voor de creamiddag op maandagmiddag voor 
de groepen 7 en groep 8 zoeken we nog enkele 
begeleiders. Hulp is gewenst tussen 13.00-
14.45 uur. De groepjes zijn klein en bestaan uit 
3 leerlingen. De activiteiten zijn al ontworpen 
door juf Ingrid. Graag een mail naar 
ingridsmink@dorpsschoolhalle.nl.  
Spelletjesmiddag groep 2/3  
Voor de spelletjesmiddag is groep 2/3 nog op 
zoek naar enkele hulpouders/opa’s/oma’s/etc. 
De spelletjesmiddag is elke dinsdag tussen 
13.15-14.45 uur. Graag een mail naar 
sonjawassink@dorpsschoolhalle.nl of naar 
lottetuenter@dorpsschoolhalle.nl.  

 

Schoolzwemmen 2020-2021 
Bij deze nieuwsbrief vindt een brief over het 
schoolzwemmen voor aankomend schooljaar. 
Graag deze brief goed doornemen i.v.m. het 
meegeven van zwemspullen. Op de eerste 
schooldag wordt er een inventarisatie gemaakt 
van de zwemvaardigheid van de leerlingen in 
de nieuwe groep 3.  
De leerlingen moeten voorafgaand aan de les 
al de zwemkleding aan hebben. 

 
Inloop 
Sinds de Coronacrisis en de start van 100% 
onderwijs op school, is de inloop er totaal 
anders uit gaan zien. Zowel de leerlingen, als de 
leerkrachten en de ouders ervaren deze 
‘nieuwe’ inloop als prettig. In de school heerst 
er nog sneller een bepaalde vorm van rust en  
 
leer-/werkhouding. We willen dit graag 
behouden. Zolang er geen verdere 
versoepelingen plaatsvinden, laten we de 
inloop zoals het nu loopt. Wél laten we weer, 
in beperkte mate, ouders in ons gebouw.  
Aankomend schooljaar zal de inloop 
vooralsnog niet veranderen. Mochten 
maatregelen weer versoepeld worden, dan 
informeren we u over hoe we graag verder met 
de inloop willen gaan in schooljaar 2020-2021. 

 
Meester Wim met pensioen 

Maandag 31 augustus 
2020 is de laatste dag 
van meester Wim. 
Vanaf 1 september 
2020 is meester Wim 
met pensioen. Op 
vrijdag 4 september 
wordt het afscheid 
van meester Wim gevierd met alle kinderen 
van onze school. Meester Wim heeft dan ruim 
42 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan zo’n 
37 jaar op Dorpsschool Halle.  

Agenda 

 

Vrij. 17 juli 12.00 uur zomervakantie 

Ma. 31 aug. 8.25 uur eerste schooldag 

Di. 1 sept. Meester Wim pensioen 

Do. 3 sept. Zwemmen groep 3/4 & 4/5 

Vrij. 4 sept. Afscheid meester Wim 

Do. 10 sept. Zwemmen groep 3 & 6/7 

Vrij. 11 sept. Studiedag, alle leerlingen vrij 

Do. 17 sept. Zwemmen groep 3 & 7/8 
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In de eerste schoolweek komt er verdere 
informatie over het afscheid. Er vindt geen 
receptie plaats, maar het afscheid wordt met 
de kinderen van de school en het team/bestuur 
gevierd. 
 

Ouderhulp schooljaar 2020-2021 
Hulpouders voor de spelletjesmiddagen (groep 
1/2/3) en hulpouders voor de creamiddagen 
(groep 4 t/m 8) worden na de vakantie weer 
toegelaten in de school, houdend aan de 
hygiënemaatregelen. 
 

School rookvrije zone 
Vanaf 1 augustus 2020 is Dorpsschool Halle 
officieel een rookvrije school, waarbij het 
officieel ten allen tijde verboden is om in het 
gebouw, op het plein en directe omgeving te 
roken. Gelukkig werd er al niet gerookt, maar 
staat dit nu ook officieel aangemerkt. 

 
Tekencontrole 

Afgelopen week hebben verschillende groepen 
opdrachten gedaan en gespeeld in bosgebied. 
Wilt u uw zoon/dochter goed controleren op 
een tekenbeet, de teek verwijderen om nare 
ziektes te voorkomen. Voor verdere info, klik 
op de volgende link:  
https://www.ggdru.nl/scholen-
kinderopvang/advies-en-
ondersteuning/voorlichting-voor-scholen-of-
kdv/teken-voorlichting.html 

 
Winnaar tekenwedstrijd 
In de periode van 
thuisonderwijs heeft 
Dorpsschool Halle 
een tekenwedstrijd 
uitgeschreven. Levi 
uit groep 8 heeft hier 
ook aan meegedaan 
en een prachtige 
troostvogel getekend. 
Levi wint hiermee de 
eerste prijs van de 
tekenwedstrijd. Levi, van harte gefeliciteerd en 
veel plezier met de prijs! 

 
 

 
Start nieuwe schooljaar 
Maandag 31 augustus start het schooljaar 
weer. We starten dan elke dag om 8.25 uur en 
gaan we van start met de nieuwe schooltijden. 
Maandag 8.25-14.45 uur 
Dinsdag 8.25-14.45 uur 
Woensdag 8.25-12.30 uur 
Donderdag  8.25-14.45 uur 
Vrijdag  8.25-12.30 uur 
 

 
 
 

Fijne vakantie! 
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