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Ondersteuningsteam Dorpsschool Halle 
Voor de uitvoering van ‘Passend onderwijs’ 
werken we volgens de ondersteuningsroute van 
ons Samenwerkingsverband. Deze route 
staat beschreven in onze schoolgids. 
Als onderdeel van de basisondersteuning maken 
we gebruik van de expertise van een 
ondersteuningsteam. Dit team kan ingezet 
worden om bij problemen/vragen samen naar 
oplossingen te zoeken. We maken in overleg 
gebruik van het ondersteuningsteam als ouders 
hiervoor toestemming geven.  
Ons ondersteuningsteam bestaat uit: 
• Ouders van betreffende leerling 
• Karin Willems, gedragswetenschapper 

IJsselgroep 
• Marije Berendsen, sociaal team Bronckhorst 
• Marije Korevaar, jeugdverpleegkundige GGD 
• Louise Brouwer, intern begeleider 
• Groepsleerkracht van betreffende leerling  
• Eventuele aansluiting van overige relevante 

externen 
 

 
Karin Willems, Marije Berendsen en Marije 
Korevaar stellen zich voor in de bijlage van deze 
nieuwsbrief. 
 

Infobrieven 
Vrijdag 2 oktober hebben alle ouders de 
infobrieven ontvangen i.p.v. de fysieke 
infoavonden. Hieronder nogmaals de 
mailadressen van alle medewerkers mocht u 
vragen hebben. 
Groep 1/2  
sonjawassink@dorpsschoolhalle.nl 
suzanblankenborg@dorpsschoolhalle.nl 
Groep 3/4  
boukjegarretsen@dorpsschoolhalle.nl 
lottetuenter@dorpsschoolhalle.nl 
Groep 4/5 
marjoleinbrummelman@dorpsschoolhalle.nl 
lottetuenter@dorpsschoolhalle.nl  
Groep 6/7 
kellystorkhorst@dorpsschoolhalle.nl 
Groep 7/8 
cindytepas@dorpsschoolhalle.nl 
Onderwijsassistenten 
ingridsmink@dorpsschoolhalle.nl 
zoraidaprins@dorpsschoolhalle.nl 
Schoonmaak/conciërge 
ingridhofs@dorpsschoolhalle.nl 
Intern begeleider van de leerlingenzorg 
louisebrouwer@dorpsschoolhalle.nl 
Administratie 
madeleinebeun@dorpsschoolhalle.nl  
Directeur 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl  
info@dorpsschoolhalle.nl  

 
Als iemand in het gezin kanker heeft…. 
Als iemand in het gezin de diagnose kanker krijgt, 
betekent dit dat er een onzekere periode 
aanbreekt met veel angst en verdriet. Het 
gezinsleven staat ineens op zijn kop. Het raakt 
ieder lid van het gezin.  
 

Het liefst wil je dit je kinderen besparen. Je wilt 
niet dat ze geconfronteerd worden met een vader, 

Agenda 

 

Ma. 5 okt. Gymles groep 3 t/m 8 

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

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

Ma. 12 okt. Gymles groep 3 t/m 8 

Do. 15 okt. Zwemmen groep 3/4 & 4/5 
Gymles 1/2, 6/7, 7/8 

Do. 15 okt. 1e MR-vergadering 

19-23 okt. Herfstvakantie vrij 

Ma. 26 okt. Luizencontrole 

21 dec.-1 jan. Kerstvakantie vrij 

29 jan. Studiedag vrij 

15-22 feb. Voorjaarsvakantie vrij (LET OP! De 
maandag na de vakantie is een 
studiedag, extra vrije dag dus) 

02-05 april Paasweekend vrij 

27 april Koningsdag vrij 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 
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moeder, broertje of zusje, of een grootouder die 
kanker heeft. Kinderen moeten immers onbezorgd 
kunnen opgroeien. Maar hoe graag je dit ook je 
kinderen wilt besparen, je kunt er niet omheen. Ze 
delen in jouw angst en jouw verdriet.  
 

Inloophuis Oude IJssel, het huis waar mensen die 
met kanker te maken hebben terecht kunnen voor 
psychosociale ondersteuning, vindt dat kinderen 
onbezorgd leuke dingen moeten kunnen doen. 
Daarom is twee jaar geleden de jeugdafdeling 
‘Onder de Pannen’ opgericht. Op de 
zolderverdieping van het huis bieden wij kinderen 
en jongeren, die in hun omgeving met kanker te 
maken hebben, de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. Ze krijgen, onder deskundige 
begeleiding, alle ruimte om met leeftijdgenoten 
die hetzelfde meemaken in contact te komen. Om 
lekker te kletsen, even stoom af te blazen en om 
deel te nemen aan leuke activiteiten. En komen de 
kids liever niet alleen? Ze mogen gezellig een 
vriendje of vriendinnetje meenemen. Het is gratis. 
 

Iedere eerste woensdag van de maand is Onder de 
Pannen geopend van 15.00 tot 16.30 uur voor de 
leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar.  
Iedere derde woensdag is er gelegenheid zonder 
aanmelding binnen te wandelen en iets gezelligs 
te doen met onze jeugdbegeleiders. Ook ouders 
zijn dan van harte welkom voor meer informatie.. 
 

Meer informatie: www.inloophuisoudeijssel.nl  
Mailadres:  jeugd@inloophuisoudeijssel.nl of bel 
tijdens openingstijden 0314-646024.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 2020 
Woensdag 30 september is de kinderboekenweek 
op Dorpsschool Halle gestart met een flitsende 
opening en aansluitend een kinderboekenspel. Op 
de Facebooksite van Dorpsschool Halle staan 
foto’s en een filmpje van de opening. Klik 
hieronder of kijk op de facebookmodule op onze 
website www.dorpsschoolhalle.nl.  
 
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-
School/Dorpsschool-Halle-824025997653266/  
 

In de bijlage van deze nieuwsbrief een artikel van 
juf Cindy. Juf Cindy is de taalcoördinator van onze 
school. 
 

Verkeerssituatie rondom Halle 
In een persoonlijke mail zijn alle ouders gewezen 
op de gevaarlijke verkeerssituatie i.v.m. de 
tijdelijke afsluiting van de Halseweg. In de hoogste 
groepen is gesproken met de leerlingen over wat 
zij zouden kunnen doen op de wegen buitenaf om 
gevaarlijke situaties te voorkomen. 
 
I.v.m. het niet tijdig kunnen leveren van de stenen 
voor de dorpskern van Halle, wordt de kom van 
Halle op een iets later tijdstip aangepakt. De weg 
zal dan tijdelijk weer volledig geopend zijn. 
Alle bewoners van de Dorpsstraat worden hier 
deze week ook over geïnformeerd. Op de 
gemeentepagina van het weekblad Contact, staat 
ook informatie rondom de verkeerssituatie e.d. 
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