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Algemene ledenvergadering – MR - OR 
In het jaarrooster staat op 
woensdag 30 september 
de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering (ALV) 
gepland. I.v.m. het 
oplaaiende coronavirus is 
er besloten met het 
bestuur, de MR en de OR dat we geen fysieke 
bijeenkomst plannen, ook niet om deze 
presentatie te houden in bijvoorbeeld een online 
omgeving zoals Microsoft Teams.  
De jaarverslagen van het bestuur van de Hallsche 
Schoolvereniging, de MR en OR zullen via de mail 
toegestuurd worden naar alle gezinnen. 

 
Bij de jaarverslagen zullen mogelijk begeleidende 
brieven zitten om één en ander uit te leggen of toe 
te lichten. Mochten er vragen zijn over de 
jaarverslagen, dan kunt u een mail sturen naar 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl. Uw mail wordt 
dan doorgestuurd naar de juiste voorzitter van  
bestuur, OR of MR. De persoon in kwestie zal u dan 
persoonlijk benaderen om uw vraag te 
beantwoorden. 
Woensdag 30 september wordt alle informatie 
gemaild naar alle ouders. 
 

Kleutergym 
UNIEKE KANS!!! UNIEKE KANS!!! UNIEKE KANS!!! 
Elke maandag is er van 15.15-16.00 uur 
kleutergym in sportzaal ‘De Meisterkamp’.  
De kleutergym is voor meisjes en jongens tot 6 jaar 
in groep 1 en 2 van de basisschool. We beginnen 
de les spelenderwijs met voorbereidende 
oefeningen en daarna gaan we met de toestellen 
aan het werk. We bieden de kinderen situaties aan 
waardoor zij leren omgaan met klimmen, 
klauteren, hinkelen, springen enzovoort. Op deze 
wijze leren kinderen zich vrij te bewegen en 
makkelijker over hindernissen heen te stappen. 
Het is een stimulans voor de motoriek van elk kind. 
Leiding: Alie Hebbink (Dynamic gym). 
U laat uw kind(eren) toch óók meedoen? 
Dorpsschool Halle brengt 
de leerlingen van groep 
1/2 vanuit school naar de 
sportzaal, zodat u niet 
extra naar school hoeft te komen (graag extra stuk 
fruit en drinken mee voor direct na schooltijd 
14.45 uur).  
De eerste 3 lessen zijn gratis en daarna kunt u 
ervoor kiezen om lid te worden van Dynamic gym 
(€23,00 per kwartaal, dat is dus maar ongeveer 
€7,50 per maand). 
Uw kind kan direct meedoen door eenvoudig een 
mail te sturen naar: 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl (of de mail van 
deze nieuwsbrief te beantwoorden). 
Bij aanmelding krijgt u nog verdere informatie 
vanuit school en Dynamic gym.  

Agenda 

 

Ma. 28 sept. Gymles groep 3 t/m 8 met 
afname MQ-scan vervolg 

Woe. 30 sept. Mail i.v.m. ALV Dorpsschool, 
MR, OR 

Woe. 30 sept. Opening kinderboekenweek 
met thema ‘en toen’ 

Woe. 30 sept. Bestuursvergadering 

Do. 01 okt. Zwemmen groep 3 & 7 
Gymles 1/2, 4/5, 6/8 

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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Infoavonden 
I.v.m. de coronamaatregelen houden we geen 
informatieavonden. Wel zal volgende week vrijdag 
(2 oktober) een ouderinfobrief volgen waarin 
algemene zaken rondom de school staan 
beschreven en daarnaast groepsspecifieke zaken. 
Zo kunt u het ‘reilen en zeilen’ van alle groepen 
lezen. Mocht u eerder al contact willen hebben 
met leerkrachten, dan kunt u altijd bellen of 
mailen met onderstaande mailadressen. 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 2020 
Op woensdag 30 september gaat de 
Kinderboekenweek van start. Dit jaar met het 
thema: En toen.... Dit heeft alles te maken met de 
geschiedenis. Dat kan dus van alles zijn. Een zeer 
interessant thema met erg mooie boeken die 
daarbij horen. Tijdens de Kinderboekenweek zal er 
veel gewerkt worden met deze boeken en zullen 
de taallessen zoveel mogelijk vervangen worden 
door lessen uit dit thema. Woensdag aan het eind 
van de ochtend zal de Kinderboekenweek 
geopend worden door Meester Rick en juf Louise. 
Op vrijdag 16 oktober zal de Kinderboekenweek 
afgesloten worden met de boekenmarkt. Hierover 
ontvangen jullie t.z.t. nog meer informatie. 

https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=2&v=e1X1D48H8uM&feature=emb_logo 

 
Studiemiddag GO! 
Woensdagmiddag heeft het 
team van onze school een 
studiemiddag waarin we 
worden geschoold in het 
werken met de online 
werkomgeving voor leerlingen 
die bij de zaakvakkenmethodiek Geïntegreerd 
Onderwijs hoort. Binnenkort starten we weer met 
het 1e thema van dit schooljaar ‘uitvindingen en 
ontdekkingen’. 
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