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Naschoolse sport 
Vanaf donderdag 
29 oktober start de 
maandelijkse na-
schoolse sportacti-
viteiten weer. Vorig schooljaar was er bij elke 
activiteit een grote deelname van tussen de 40 en 
70 leerlingen. Vanaf aankomende week zullen er 
inschrijflijsten bij alle klassen komen te hangen. De 
naschoolse lessen starten om 15.15 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 zullen de  
 

 
kinderen begeleidt worden naar sportzaal ‘De 
Meisterkamp’. Om 16.00 uur kunnen de kinderen  
daar opgehaald worden of zelfstandig naar huis 
gaan. In de bijlage het overzicht van alle data voor 
dit schooljaar. 
 

 

 
 

 
TIP: Elke maandag is er kleutergym in sporthal ‘De 
Meisterkamp’ vanaf 15.15 uur verzorgd door 
Dynamic Gym. Er zijn al meerdere leerlingen 
gestart vanuit groep 1/2, doet uw kind óók mee? 
Om 14.45 uur eten & drinken op school. Om 15.00 
uur wordt uw zoon/dochter naar de gymzaal 
gebracht. Om 16.00 uur kunt u uw kind ophalen bij 
de sporthal. 
 

Observatie EDI-lessen 
Vorig schooljaar is het team 
van Dorpsschool Halle gestart 
met het implementeren van 
lesgeven op de ‘EDI’-manier 
(Expliciete directe instructie). Enkele weken 
geleden heeft het team het eerste jaar afgerond 
van de cursus. Direct na de herfstvakantie vinden 
er weer groepsbezoeken plaats waarin alle 
leerkrachten een lesbezoek krijgen waarin het 
coachen van de leerkracht centraal staat.  
Dit schooljaar staat het verder implementeren van 
lesgeven op de EDI-manier centraal, waarin de 
leerkrachten op meerdere momenten in het jaar 
worden gecoacht. 
 

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 

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 



 

 

Studiemiddag begrijpend lezen 
Naast EDI is het team dit schooljaar gestart met 
trainingen rondom vaardigheden die van belang 
zijn voor leerlingen om teksten beter te leren 
begrijpen. Op onze school is begrijpend lezen sinds 
vorig jaar al geen losstaand vak meer, maar wordt 
dit geïntegreerd in alle teksten die leerlingen 
onder ogen krijgen. 
Dorpsschool Halle is vorig schooljaar gestart met 
de methode Estafette 3. Dit is een methode waar 
technisch lezen wordt gecombineerd met close 
reading, een manier waarop je grip krijgt op vele 
soorten tekst. Over de methodiek ‘close reading’ 
wordt het team verder geschoold, waarbij we 
leesplezier voorop stellen. Het team volgt dit 
schooljaar 8 studiemomenten om de resultaten 
van het technisch- en begrijpend leesonderwijs 
naar een hoger plan te brengen. 
 

Verkeerssituatie rondom Halle 
In de bijlage van deze nieuwsbrief de brief die 
bewoners van het dorp Halle hebben gekregen. Na 
de herfstvakantie 
zullen de hoofdwegen 
tijdelijk weer gebruikt 
kunnen worden en zal 
het weer rustiger zijn 
in het buitengebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coronavirus 
In de afgelopen 
periode laait het virus 
weer enorm op. Dit is 
ook te merken op 
onze school. We 
hebben gelukkig (nog) niet te maken met positief 
geteste medewerkers, echter zijn er wel 
medewerkers die al getest zijn met een gelukkig 
goede uitslag. Deze week zijn er om deze reden 
ook al verschillende invaljuffen/meesters geweest 
om onze klassen te ‘bemannen’. De invalpool 
krijgt momenteel alle aanvragen nog net rond. We 
hopen dat dit zo blijft. 
Compliment……… 
Het is erg goed om 
te zien dat 
ouders/verzorgers 
voldoende afstand 
bewaren met het 
halen en brengen van leerlingen. Ook de 
ouderhulp, in de school, houdt zich keurig aan alle 
maatregelen en regels van de school. Zo hopen 
we, nuchter kijkend naar de situatie, het virus 
buiten de deur te houden. 
 

Maar blijf goed opletten op uzelf en de 
ander………….blijf vooral gezond!!!!!!!! 


