
 

 

  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
13 t/m 20 november 2020 

 

 
Afscheid Arjan ter Maat (bestuur) 
Na 17 jaar bestuurslid te zijn geweest van het 
bestuur van Dorpsschool Halle (de Hallsche 
Schoolvereniging), heeft Arjan ter Maat zijn 
bestuurstaken neergelegd. Arjan heeft zich in de 
afgelopen jaren merendeel 
gericht op de facilitaire kant 
binnen het bestuur, 
onderhoud gebouw, 
meerjaren onderhoudsplan 
, etc. Namens het team, MR, 
OR en het bestuur 
bedanken we Arjan enorm 
voor alle inzet in de 
afgelopen jaren.  

 
Sinterklaas 
Het Sinterklaasjournaal is begonnen en zaterdag 14 
november komt Sinterklaas alweer aan in ons land. 
We gaan een gezellige tijd tegemoet, die er 
vanwege de Coronamaatregelen anders uitziet dan 
de afgelopen jaren. Hieronder vindt u alvast de 
nodige informatie. 
Groep 1 t/m 4 
Ook dit jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 
een boek als Sinterklaascadeau op 4 december. 
Jullie als ouders mogen een keuze maken uit een 
aantal boeken die wij samen met de Readshop 
Zelhem geselecteerd hebben. De keuzelijsten 
worden zo spoedig mogelijk per mail naar jullie 
toegestuurd. 
Groep 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken. Dit 
gebeurt in de week van 16 november. Op het lootje 
zal verdere informatie staan over het hoe en wat. 
Groep 5 gaat deze feestelijkheid gezamenlijk vieren 
met juf Marjolein. 
Pietengym 
Maandag 16 november wordt er tijdens de gewone 
gymtijd pietengym gegeven door juf Lise. Naast de 
normale gymkleding, mogen de kinderen uiteraard 
een pietenpak aantrekken. Voor groep 1-2 is deze 
dag een extra gymmoment ingepland. Samen met 
de groepsleerkracht gaan ze naar de gymzaal. Voor 
de kleuters vervalt de gymles van donderdag 19 
november. 
Nachtelijk bezoek 
We hebben vernomen dat in de nacht van 26 op 27 
november enkele pieten onze school gaan 
bezoeken. Op vrijdag 27 november houden de 
deuren daarom tot 08.25 gesloten. De kinderen 
worden vanaf 08.15 opgevangen door de 
groepsleerkracht. We verzoeken u i.v.m. Corona 
nadat u uw kind heeft afgezet weer richting huis te 
keren. 
Pietenochtend 
Dinsdag 1 december is er voor de groepen 1 t/m 5 
een Pietenochtend met allerlei gezellige 
activiteiten. De kinderen mogen deze dag in 
pietenkleding op school komen. 
 

Agenda 

 

Ma. 16 nov. Gymles groep 3 t/m 8 

Do. 19 nov. Zwemmen groep 3 & 7 
Gymles groep 1/2, 4/5, 6/8 

Do. 19 nov. Naschoolse sport ‘Kingen’ 

Ma. 23 nov. Gymles groep 3 t/m 8 

Ma. 23 nov. Leefstijlles GGD groep 7 
Wegen & meten groep 6 

Do. 26 nov. Zwemmen groep 3 & 6/8 

Gymles groep 1/2, 4/5, 7 

Ma. 30 nov. Gymles groep 3 t/m 8 

Do. 03 dec. Zwemmen groep 3/4 & 4/5 
Gymles groep 1/2, 6/7, 7/8 

Vrij. 04 dec. Sinterklaas 

Woe. 09 dec. OT (ondersteuningsteam) 

Woe. 16 dec. Schoolarts (GGD) groep 2 

Do. 17 dec. Kerstviering (geen gymles & 
schoolzwemmen). 

21 dec.-1 jan. Kerstvakantie vrij 

Ma. 4 jan. ‘21 Luizencontrole 

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 



 

 

Bezoek Sinterklaas 
En dan is het vrijdag 4 december echt zover! 
Ondanks de Coronamaatregelen brengt Sint een 
bezoek aan school. Helaas zal het deze keer zonder 
ouders zijn en verwachten we Sinterklaas pas later 
op de dag op school. Sinterklaas en zijn pieten 
zullen deze dag op het schoolplein blijven. De 
groepen 1 tot en met 4 brengen om de beurt een 
bezoekje aan hen. De ouderraad zorgt in de kleine 
pauze voor wat drinken en lekkers (naast het 
schoolfruit). De kinderen mogen deze dag 
uiteraard weer verkleed op school komen. 
We maken er met z’n allen een gezellige 
Sinterklaastijd van! 

 
Schoolzwemmen vanaf 19 nov. 
I.v.m. de zwembadsluiting is het schoolzwemmen 
voor 2 weken geannuleerd. Zoals het er nu uitziet 
kunnen we weer vanaf donderdag 19 november 
starten met schoolzwemmen. Dinsdagavond zal 
het bericht komen of zwemmen vanaf donderdag 
19 november weer mogelijk is. We gaan er voor nu 
vanuit dat het schoolzwemmen weer start 
donderdag a.s. 
 

Pilot ‘Parro’ (oudercommunicatie-app) 
Vrijdag 13 november is de mail, voor de uitnodiging 
om met Parro te gaan werken, verstuurd naar de 
ouders van groep 1/2. Het verzoek is om u zo 
spoedig mogelijk aan te melden in de app van 
Parro. Alle ouders van groep 1/2 hebben een brief 
op papier meegekregen naar 
huis. We hopen dat we 
aankomende week alle ouders 
zichtbaar hebben in Parro. We 
willen dan de eerste berichten 
met ouders delen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Naschoolse sport 19 november 
Sinds vorige week 
hangen er bij alle 
groepen weer de 
opgavelijsten voor de 
naschoolse sport.  
We hebben 
afgesproken met de 

naschoolse sport dat we dit aanbieden op locatie 
sporthal ‘De Meisterkamp’. Alle kinderen die 
meedoen aan de naschoolse sport kunnen na ELKE 
naschoolse sportles om 16.00 uur opgehaald 
worden bij de sporthal. Dit zal het hele schooljaar 
zo blijven! 
Wilt u uw zoon/dochter eraan herinneren om 
zicht in te schrijven op de lijst(en)? 
Donderdag staat in het teken van freerunning, 
turnen en er staat een tumblingbaan i.s.m. met 
Dynamic Gym uit Zelhem.  
De nieuwe jeugdburgemeester komt deze middag 
ook kijken en de plaatselijke krant zal een foto 
komen maken. 
 

EU schoolfruit   
Aankomende week wordt er op woensdag, 
donderdag en vrijdag de volgende fruitsoorten 
geprobeerd en gegeten…… 

 
 


