Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
28 augustus t/m 4 september 2020
Agenda

Opening van het schooljaar maandag

Vrij. 17 juli

12.00 uur zomervakantie

Ma. 31 aug.

8.25 uur eerste schooldag

Do. 3 sept.

Zwemmen groep 3/4 & 4/5

Vrij. 4 sept.

Afscheid meester Wim

Vrij. 4 sept.

Alle leerlingen 12.30 uur vrij

Do. 10 sept.

Zwemmen groep 3 & 7

Vrij. 11 sept.

Studiedag, alle leerlingen vrij

Ma. 14 sept.

Les ‘dode hoek’ groep 7 & 8

Di. 15 sept.

Prinsjesdag

Do. 17 sept.

Zwemmen groep 3, 6 & 8

Verjaardagen van leerlingen

Vrij. 18 sept.

Zwerfvuilactie groep 7 & 8

Het vieren van verjaardagen van de leerlingen
wordt uitgebreid bij stilgestaan op school. I.v.m.
de coronamaatregelen wordt er nog niet
getrakteerd, ook geen voorverpakte traktaties in
het kader van ‘de gezonde school. Om leerlingen
toch een feestelijk en verjaardagsgevoel te geven
hebben we hier andere leuke ideeën voor. U zult
deze snel zien en horen van de leerlingen.

Gezond weer op school
We hopen dat iedereen heeft genoten van een
fijne vakantie, thuis of op een andere plek in
Nederland of Europa. We hopen nog meer dat
iedereen met gezond verstand heeft genoten en
gezond is gebleven!
Mocht uw zoon/dochter ziek zijn of iemand
binnen uw gezin ziek zijn, dan graag ’s ochtends
voor 8.25 uur bellen met de school. Via een
vragenlijst gaan we u bevragen over of uw
zoon/dochter en eventueel overige gezinsleden
thuis moeten blijven, in quarantaine moeten of
dat er andere afspraken moeten worden gemaakt.
In de bijlage van deze mail vindt u 3 ‘beslisbomen’
met vragen die wij u stellen als u onze school belt.

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
Denkt u aan een gezond 10-uurtje (fruit of brood)
en een gezonde lunch! Op woensdag- en
vrijdagmiddag lunchen de kinderen thuis of bij de
bso.

Maandag mogen alle kinderen via de hoofdingang
de school binnen
gaan. De rode loper
ligt klaar en alle
juffen/meesters zullen alle leerlingen
coronoproof een high
five geven.

Spullen mee naar school?
Leerlingen hoeven dit schooljaar niets mee te
nemen naar school. Voor elke leerling ligt alles
klaar in het klaslokaal. Elke leerling krijgt van
school een etui gevuld met alles wat er nodig is op
school. Leerlingen hoeven dus geen potloden,
pennen e.d. mee te nemen naar school.
We verzoeken de ouders van de kleuters om geen
dingen mee naar school te geven.

Startgesprekken en huisbezoeken
I.v.m. de coronamaatregelen gaan we
startgesprekken met alle leerlingen houden op
school, zonder ouders. U krijgt zeer binnenkort
wel 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.

Inloop

Corona niet met klaar met ons (RIVM)

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

De maatregelen voor scholen, vanuit de RIVM, zijn
weinig veranderd en aangepast voor de
basisscholen. Dit betekent dat we blijven werken
zoals we dit ook voor de zomervakantie deden. De
belangrijkste punten:
• Geen ouders in de school, tenzij u door
school wordt uitgenodigd.
• Ouders die wél in de school komen (vanaf
14 sept.) vullen een registratieformulier in
met naam, telefoonnummer en tijd van
binnenkomst en vertrek.

plaatsvinden, laten we de inloop zoals het nu
loopt. Wél laten we weer vanaf maandag 14
september, in beperkte mate, ouders in ons
gebouw. Voor elke ouder die de school betreedt
gaan we een registratiesysteem bijhouden. Bij
binnenkomst
moet
u
uw
naam
en
telefoonnummer noteren, met de tijd van
binnenkomst en de tijd wanneer u de school weer
verlaat.

Brengen & halen alle leerlingen
Vanaf 8.15 uur staan de verkeersbrigadiers klaar
om alle leerlingen over het zebrapad te laten.
Mocht u net iets eerder zijn dan 8.15 uur, dan
graag wachten op ‘de wachtplek’ tegenover de
hoofdingang van de school, aan de overkant van
het zebrapad.
We werken niet meer met shifts tijdens het halen
en brengen. We hebben gemerkt dat brengen en
halen erg rustig verloopt. Alle leerlingen kunnen
dus tussen 8.15-8.25 uur op school komen of
gebracht worden. Graag oudere leerlingen wel
zoveel mogelijk alleen naar school laten komen.
Let op dat de school start om 8.25 uur!

Brengen kleutergroepen
De kleuters worden ook net als voor de
zomervakantie door de juf ontvangen, buiten op
het plein. Binnen worden de kinderen door de
onderwijsassistent
opgevangen
en
aan
inloopwerk gezet.
Voor de jongste en eventueel nieuwe kleuters
maken wij, mocht het nodig zijn, een uitzondering.
Mochten zij wat moeite hebben met de start dan
kunnen de ouders meelopen naar binnen tot in de
hal (de kuil). Dit gaat maandag uiteraard even in
overleg met de juf Sonja.

De eerste twee weken starten we nog niet met
ouderhulp i.v.m. incubatietijd van het coronavirus.

Gymlessen
Maandag 31 augustus starten ook direct de
gymlessen weer. Voor alle groepen zijn de
gymlessen op maandag- en donderdagmiddag
(groep 1/2 alleen op donderdag). Voor de groepen
die schoolzwemmen hebben op donderdag, zal er
uiteraard geen gymles zijn (kijk goed in de agenda
van deze nieuwsbrief).
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.
Gymjuf Lise start met de groepen ook direct weer
in de sporthal (i.v.m. het mogelijk slechte weer).
Tijdens de gymles sportkleding aan en
sportschoenen!
De regelgeving omtrent coronoproof gymles
geven is dusdanig dat dit ook weer mogelijk is. We
moeten wél een registratiesysteem bijhouden
welke volwassenen en kinderen in de zaal zijn
geweest. Wij houden dit bij via groepslijsten die
we achter moeten laten in de gymzaal. I.v.m. de
AVG laten wij alleen groepslijsten achter waar de
voor- en achternaam van een leerling op staat.
Verder worden er geen gegevens gedeeld met
derden.

Schoolzwemmen

Afscheid meester Wim

Vanaf dit schooljaar (2020-2021) gaat groep 3
wekelijks op donderdag naar zwembad De Brink in
Zelhem. Wekelijks gaat er een andere groep mee
met de bus naar het zwembad. In de agenda van
de nieuwsbrieven vindt u de data wanneer de
verschillende groepen hun ‘natte gymles’ hebben.
Op
de
(donder)dag
dat
een
groep
schoolzwemmen heeft, heeft deze groep
uiteraard geen gymles.
Het schoolzwemmen wordt tot aan de
herfstvakantie
volledig
begeleidt
door
medewerkers van onze school.

Aankomende vrijdag (4
september) nemen wij
afscheid van Meester
Wim en zal hij van zijn
welverdiende pensioen
gaan genieten. Omdat
meester Wim bekend
staat
om
zijn
sportiviteit mogen de
kinderen deze dag allemaal in sportkleding op
school komen. Wij willen dan ook op sportieve
wijze afscheid van hem nemen.

Muziek

Om meester Wim feestelijk te kunnen ontvangen
gaan wij met alle
kinderen van de
school
vlaggetjes
maken. Maandag a.s.
mogen alle kinderen
een stok meenemen
van ongeveer 30/50
centimeter
lang.
Daar wordt een vlag
aan bevestigd.
Wij hopen op mooi weer en hebben er veel zin in!

Deze week, maandag- en dinsdagmiddag starten
de wekelijkse muzieklessen. Vanaf dit schooljaar
zal elke groep wekelijks een muziekles
aangeboden krijgen. Meester Fernando zal de
muzieklessen weer verzorgen.

Kranslegging 75 jaar vrijheid
Dorpsschool Halle heeft sinds enkele jaren het
moment geadopteerd ter herinnering aan de
gevallen vliegeniers tijdens de tweede
wereldoorlog. Maandag gaan de groepen 7 en 8
een krans leggen en een plaquette onthullen in het
kader van 75 jaar vrijheid. Alle ouders die bij de
kranslegging aanwezig willen zijn, worden om
13.30 uur op het kerkhof van Halle verwacht.

Stagiaires onderwijsassistent
Deze week starten de stagiaires van het
Graafschapcollege op onze school. In de eerste
periode starten drie tweedejaars studenten van
de opleiding onderwijsassistent. Ook zullen er
verschillende eerstejaars studenten starten na
volgende week.
In de tweede periode van het schooljaar zal ons
team versterkt worden door 6 stagiaires die ook
bijna allemaal het examen gaan afleggen op onze
school. Binnenkort stellen de nieuwe stagiaires
zich voor in de nieuwsbrief.

Luizencontrole
I.v.m. corona verzoeken
wij alle ouders om hu n
kinderen zelf dit weekend
goed na te kijken op
luizen.
Beperkte ouderhulp wordt
i.v.m.
de
coronaincubatietijd over twee
weken gestart. Op maandag 14 september zullen
enkele ouders een luizenpluisochtend houden
voor alle groepen.

Registratiesysteem
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.

Nieuw crea- & technieklokaal

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.

In het nieuwe schooljaar gaan we werken met een
nieuw rooster waarbij de wat ‘vrijere’ vakken zijn
geclusterd (gym, muziek, creavakken, etc.). Deze
vakken worden door vakleerkrachten gegeven. Juf
Ingrid en schoonmaakster/conciërge Ingrid Hofs
hebben erg hard gewerkt in de zomervakantie om
de units om te bouwen tot een crea- en
technieklokaal. Het is werkelijk prachtig en een
zéér uitdagende ruimte geworden!
We staan te popelen om de kinderen deze ruimte
te laten zien en lekker te laten werken in de
middag.

We wensen u allemaal een heel fijn en
mooi schooljaar toe. Mochten er nog
vragen zijn over de start van het
schooljaar, dan kunt mailen met
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl.

Raamschilderingen

Team Dorpsschool Halle

Wat is het weer prachtig geworden! Ouders van
de schildergroep, enorm bedankt voor de hulp!!

Vriendelijke groet,

Augustus 2020

