Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
18 september t/m 25 september 2020
Agenda
Ma. 21 sept.

school veel kopieerkosten en het is tevens beter
voor het milieu (papier, inkt, stroom, etc.)

Ma. 28 sept.

Gymles groep 3 t/m 8 met
afname MQ-scan
Zwemmen 3/4 & 4/5
Gymles 1/2, 6/7, 7/8
Gymles groep 3 t/m 8

Woe. 30 sept.

ALV Dorpsschool, MR, OR

Do. 01 okt.
Ma. 5 okt.

Zwemmen groep 3 & 7
Gymles 1/2, 4/5, 6/8
Gymles groep 3 t/m 8

Di. 06 okt.

Les bureau Halt groep 7 & 8

Algemene ledenvergadering – MR - OR

Do. 8 okt.

Zwemmen groep 3 & 6/8
Gymles 1/2, 4/5, 7
Gymles groep 3 t/m 8

In het jaarrooster staat op woensdag 30
september
de
jaarlijkse
algemene
ledenvergadering (ALV) gepland. Op dit moment
zijn wij aan het bekijken in welke vorm we deze
ALV laten plaatsvinden met het oog op de
oplaaiende coronabesmettingen.
De
ALV
wordt
gezamenlijk
met
de
medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad
(OR) georganiseerd. Zowel het bestuur van de
Hallsche Schoolvereniging, MR en OR zullen dan
de jaarverslagen (financieel en op gebied van
activiteiten) doornemen.
We laten u deze week weten in welke vorm de ALV
gaat plaatsvinden.

Do. 24 sept.

Ma. 12 okt.
Do. 15 okt.
Do. 15 okt.

Zwemmen groep 3/4 & 4/5
Gymles 1/2, 6/7, 7/8
1e MR-vergadering

19-23 okt.

Herfstvakantie vrij

Ma. 26 okt.

Luizencontrole

21 dec.-1 jan.
29 jan.
15-22 feb.

Kerstvakantie vrij
Studiedag vrij
Voorjaarsvakantie vrij (LET OP! De
maandag na de vakantie is een
studiedag, extra vrije dag dus)
Paasweekend vrij
Koningsdag vrij
Meivakantie vrij
2e Pinksterdag vrij
Studiedag vrij

02-05 april
27 april
03-14 mei
24 mei
28 juni

Geen ouderkalender
Zoals wel aangegeven in
eerdere nieuwsbrieven, zal er
geen ouderkalender meer
meegeven
worden.
We
hebben ervoor gekozen om
alle info alleen in de nieuwsbrieven te vermelden.
Zo ziet u standaard alle vakanties en vrije dagen
vermeld in de agenda van de nieuwsbrieven. De
overige activiteiten, tussen twee vakanties in,
worden ook in de kalender benoemd. Deze
activiteiten worden zo nodig verder beschreven
en uitgelegd in de nieuwsbrief.
Een ouderkalender heeft n.a.v. het bovenstaande
geen meerwaarde meer voor u. Het scheelt de

Startgesprekken
Aankomende week starten in alle groepen de
startgesprekken met alle individuele leerlingen.
Denkt u aan het invullen en weer meegeven van
het formulier dat u heeft gekregen?

Luisvrij!
Onze school is volledig luisvrij van peutergroep
t/m groep 8. De volgende luizencontrole is na de
herfstvakantie op maandag 26 oktober.

Verkouden leerlingen naar school
Vrijdagavond is bekend geworden dat de
maatregel ‘neusverkouden is thuisblijven’ wordt
versoepeld vanaf zondagavond 20 september
18.00 uur. Dit betekent dat alle leerlingen op de
basisschool van groep 1 t/m 8 gewoon naar school
kunnen, ook als er sprake is van neusverkoudheid.
Is er naast de neusverkoudheid
sprake van koorts (hoger dan 38
graden) dan blijft een leerling
thuis. Leerlingen hoeven niet
getest te worden, maar kan en
mag uiteraard wel. Het is op dit
moment nog niet volledig

duidelijk welke beslismomenten er zijn dat
leerlingen niet naar school mogen. Dit volgt zeer
spoedig voor de scholen. Mocht u verdere vragen
hebben over het wel of niet naar school mogen,
belt u gerust de school tussen 8.00-8.30 uur.

onze school. De 4e bijeenkomst is in maart, i.v.m.
corona, verzet naar 23 september. Na deze 4e
bijeenkomst is het team volledig geschoold om te
werken op de manier van EDI.
http://www.directeinstructie.nl/

Intern vertrouwens persoon (IVP)

MQ-scan groep 3 t/m 8

Juf Cindy (groep 7/8) is de intern
vertrouwenspersoon van Dorpsschool Halle.
Aankomende week maakt juf Cindy een rondje
langs alle groepen waar zij zich voorstelt als intern
vertrouwenspersoon van onze school. Wij vinden
het belangrijk dat alle leerlingen weten wat een
vertrouwenspersoon is en wat zij doet. Juf Cindy
zal middels postermateriaal, passende leesboeken
en een groepsgesprek zich voorstellen.

Op
maandag
21
september wordt, tijdens
de
gymles, bij alle
leerlingen de MQ-scan
afgenomen. Met hulp
van de MQ Scan kan op jonge leeftijd al worden
vastgesteld of een kind motorisch vaardig is. De
scan is geheel gedigitaliseerd en levert
inzichtelijke rapportages op school-, klas- en
kindniveau. De test wordt idealiter eens per half
jaar uitgevoerd. Aan de hand van de testresultaten
kunnen scholen beslissen om de lesstof van de
gymles aan te passen of om extra aandacht te
besteden aan lichamelijke opvoeding op school.
https://www.allesoversport.nl/artikel/mq-scanmeet-motorische-ontwikkeling-kinderen/

Ouders in school
We willen alle ouders vragen om niet ongevraagd
het schoolgebouw in te lopen, maar alleen op
afspraak of op verzoek van de medewerkers. We
houden de afgelopen 3 weken een
registratiesysteem bij waarop alle volwassenen
worden
geregistreerd.
Mocht
er
een
coronabesmetting vastgesteld worden, dan
kunnen we zeer eenvoudig een contactonderzoek
starten.

Géén inval meer beschikbaar
Afgelopen donderdag bereikte ons het nieuws
(mail)
dat
de
invalleerkrachten
(190
medewerkers) al zijn ingezet op alle scholen van
het Personeels Cluster Oost Nederland (PON). Er
zijn nagenoeg geen juffen en meesters meer
beschikbaar op dit moment.
Deze week heeft Dorpsschool Halle ook al te
maken gehad met ziekte waarbij meerdere
personeelsleden
een
coronatest
hebben
ondergaan. Gelukkig bleken alle testen negatief,
wat betekent dat er geen corona is vastgesteld.
Gelukkig hebben we de afgelopen weken de
vervangingen deels met invallers kunnen regelen
en deels intern kunnen oplossen.
We maken ons wel erg veel zorgen over de
aankomende weken en hopen niet de keus te
hoeven maken om klassen naar huis te sturen.
We houden u uiteraard goed op de hoogte!

Expliciete directe instructie (EDI)
Woensdagmiddag 23 september vindt het 4e
studiemoment van EDI plaats voor het team van

Bericht van Meester Wim
Hartelijk dank voor de fantastische (afscheids)dag!
Ik heb genoten van de kinderen en hun optredens!
Het was fijn bij hen in de klas te zijn. Dank aan
collega's, ouderraad, MR, ouders, vrijwilligers,
oud-leerlingen en bestuur. Ik kijk terug op mooie
jaren op de Dorpsschool en kom vast nog eens
aan. Dank voor de cadeaus, de vele kaartjes en de
mooie woorden. Het gaat jullie allemaal goed!!
Wim en familie

