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Dankjewel! 
Ik wil heel graag alle medewerkers, leerlingen, 
ouders/verzorgers via deze weg enorm bedanken 
voor hun steun op wat voor een manier dan ook. 
Wij voelen ons hierin zo enorm gesteund en hopen 
dat we dit blijven voelen, vooral nu het gemis 
alleen maar intenser wordt. 
 
Jolanda 
Partner van Sven Bulten en moeder van Jelle & 
Rosie 

 
 

 
Nieuw/aangepast protocol Corona 
maatregelen Dorpsschool Halle 
In de bijlage van deze nieuwsbrief een protocol met 
maatregelen die we specifiek voor onze school 
instellen n.a.v. het enorm oplaaiende coronavirus. 
De belangrijkste maatregelen die worden 
aangescherpt of ingezet: 

• Iedere persoon vanaf 13 jaar draagt te allen 
tijde een mondkapje tijdens het verplaatsen in 
de school.  

• Bij de oudste leerlingen (groep 6/7 en 7/8) 
wordt vanaf maandag 26 okt. De 1,5m-regel 
weer strikt toegepast tussen volwassenen en de 
leerlingen. 

• Alle buitenschoolse activiteiten worden 
geannuleerd. 

• Ouderhulp wordt verminderd. Ouders dragen 
te allen tijde een mondkapje in het 
schoolgebouw bij bewegingsmomenten. 

• Iedere volwassene in het schoolgebouw houdt 
minimaal 1,5 meter afstand uiteraard van 
elkaar en nu óók van de leerlingen van groep 
6/7 en 7/8. 

 
Het volledige protocol vindt u in de bijlage van deze 
nieuwsbrief. 
 

Coronabesmetting ouder groep 1/2  
De week voor de vakantie is een ouder getest op 
corona met een positieve uitslag. Dat betekent dat 
deze ouder is besmet met het coronavirus. De 
leerling is tijdens de incubatietijd, waarin de 
coronabesmetting nog niet duidelijk was, wel op 
school geweest. De desbetreffende ouder is niet op 
school geweest. Na de positieve uitslag is het gezin 
in thuisquarantaine gegaan en zij zullen ook 10 
dagen in quarantaine blijven op het moment dat 
deze ouder 24-uur klachtenvrij is. 
Mocht uw zoon/dochter in groep 1/2 klachten 
krijgen die passend zijn bij het coronavirus, is het 
advies om de huisarts te raadplegen om advies te 
vragen wat verstandig is om te doen. Ook kunt u 
uiteraard onze school bellen. 
 

Agenda 

 

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 

Vrij. 16 okt. 12.30 uur start herfstvakantie 

19-23 okt. Herfstvakantie vrij 

Ma. 26 okt. Luizencontrole t/m groep 5 

Ma. 26 okt. Gymles groep 3 t/m 8 

Do. 29 okt. Zwemmen groep 3 & 7 
Gymles 1/2, 4/5, 6/8 

Do. 29 okt. Naschoolse sport  

Ma. 02 nov. Ouderraadvergadering 

02-03-04 nov. Voorlopig advies groep 8 

Do. 05 nov. Nationaal schoolontbijt 

Do. 05 nov. Zwemmen groep 3 & 6/8 
Gymles 1/2, 4/5, 7 

Ma. 9 nov. Gymles groep 3 t/m 8 

Do. 12 nov. Zwemmen groep 3/4 & 4/5 
Gymles groep 1/2, 6/7, 7/8 

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 



 

 

Naschoolse sport 
Aanstaande donderdag 29 oktober start de 
maandelijkse naschoolse sport voor groep 3 t/m 8. 
De naschoolse lessen starten om 15.00 uur en 
duren tot 16.00 uur. Deelnemende kinderen gaan 
om 14.45 uur, aan het einde van de schooldag, 
eerst in de ‘kuil’ van de school of in hun eigen klas 
wat fruit eten en wat drinken. Aansluitend worden 
de kinderen naar de sporthal gebracht. Om 16.00 
uur kunnen de kinderen opgehaald worden bij de 
sporthal of zelfstandig naar huis gaan.  
U kunt uw zoon/dochter vragen om de lijst zelf in 
te vullen of een mail sturen naar de leerkracht(en) 
die de naam op de inschrijflijst noteren. 
 

Vandalisme Victor Veilig 
In de herfstvakantie is Victor Veilig, het 
reflecterende verkeersveiligheid poppetje, middels 
vuurwerk opgeblazen. Op een eerder moment is 
zijn ‘tweelingbroer’ als ontvreemd. Beide 
poppetjes stonden achter de school, aan de 
Aaltenseweg. Een ontzettend vervelende en nare 
actie die absoluut niet nodig is. We gaan hiervan 
uiteraard aangifte doen bij de politie en op school 
navraag doen of iemand hier iets vanaf weet of iets 
heeft gezien. Mocht u als ouder iets gehoord of 
gezien hebben, dan horen we dit graag. U kunt 
bellen met de school of een mail sturen naar 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luizencontrole 
Maandag 26 oktober vindt er een luizencontrole 
plaats. Dit met minimale ouderhulp die zijn een 
mondkapje ophebben tijdens de controle. 
Groep 6/7 en groep 7/8 worden niet gecontroleerd 
i.v.m. de 1,5m afstand tussen volwassenen en 
leerlingen die we weer instellen. Het verzoek 
vanuit het luizenpluisteam en de school is om uw 
kind(eren) thuis zelf goed na te kijken.  
 

Vignet ‘Gezonde school’ 2020-2023 
Vrijdag 16 oktober 
hebben twee leerlingen 
van onze school het 
nieuw toegekende 
vignet onthuld. 
Hiermee laten we zien 
dat we gezond gedrag 
nastreven op onze 
school. 
Zo starten we zeer 
binnenkort weer met 
schoolfruit. Wekelijks 
krijgen de leerlingen 3x fruit van school in de kleine 
pauze. 
Aankomende week, donderdag 5 november, zullen 
alle leerlingen ook weer genieten van gezonde 
nationaal schoolontbijt. De leerlingen ontbijten 
deze dag op school, er hoeft dus thuis niet 
ontbeten te worden. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over ‘de gezonde school’.  
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