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Mailstoring Dorpsschool Halle 

I.v.m. een soort cyberaanval op de 
accounts van Dorpsschool Halle, is het 
mailsysteem uit veiligheidsoverwe-
gingen uit ‘de lucht’ gehaald. Sinds 

woensdag kunnen alle medewerkers met een E- 
 

 
mailadres waar @dorpsschoolhalle.nl in voorkomt, 
niet meer mailen.  
 
We ontvangen alle mail die toegestuurd wordt wél! 
Het kan dus zijn dat u een mail stuurt en dat er niet 
binnen een redelijke termijn antwoord is 
ontvangen. Omdat we alle mail wel binnen zien 
komen, zullen we urgente mailtjes direct oppakken 
en zal er telefonisch contact gezocht worden of 
gemaild worden vanuit Parnassys (dit werkt nog 
wel). 
Mogelijk hebben de leerlingen die momenteel 
thuis zitten in quarantaine e.d., hier ook last van. 
We zijn met onze ICT-helpdesk het probleem aan 
het oplossen. 
Er is, voor zover bekend op dit moment, geen data 
buiten de school terecht gekomen. Er is nog geen 
zicht op wanneer het probleem verholpen is. 
 

Juf Suzan ziek (groep 1/2) 
Wegens omstandigheden heeft juf Suzan zich deze 
week ziek moeten melden. Juf Sonja heeft deze 
week om de genoemde reden ook extra gewerkt in  
de groep.  
Aankomende week zal juf Suzan niet op school zijn.  
Gelukkig was juf Janneke direct bereid om in te 
vallen op de maandag, dinsdag en woensdag in 
groep 1/2. Juf Janneke heeft, tot kort geleden, bijna 
een jaar op onze school gewerkt. Ze kent onze 
school, de kinderen en de ouders. 
Juf Sonja kan ruilen van werkdagen, zodat er weinig 
zaken anders zijn voor de leerlingen in groep 1/2. 
De werkdagen aankomende week zullen zijn: 
Juf Janneke: maandag, dinsdag, woensdag. 
Juf Sonja: woensdag, donderdag, vrijdag. 
We hopen dat juf Suzan snel aan de beterende 
hand is en weer op school zal zijn. 
 

Luizencontrole 
Onze school bleek afgelopen 
maandag, na de luizencontrole, 
volledig luisvrij. Groep 6/7/8 is 
niet gecontroleerd i.v.m. de 
aangepaste coronamaat-regelen.  
 

Agenda 

 

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. 09 nov. Gymles groep 3 t/m 8 

Ma. 9-13 nov. Week van de mediawijsheid 

Woe. 11 nov. Start EU-schoolfruit (20 
weken woe.-do.-vrij. fruit) 

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

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 

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 



 

 

Juf Kelly in quarantaine (groep 6/7)  
Aankomende week zal juf Kelly helaas niet op 
school kunnen zijn i.v.m. een gezinslid van haar die 
positief is getest op corona. Juf Kelly moet vanaf nu 
10 dagen in quarantaine. We zijn erg blij met ons 
aangescherpte beleid (strenger dan de landelijke 
normen), waardoor juf Kelly de hele week al zoveel 
mogelijk afstand heeft gehouden en in algemene 
ruimtes een mondkapje heeft gedragen. De kans 
dat juf Kelly ook besmet is, is klein en door de 
maatregelen die wij op school hebben getroffen is 
de kans nog kleiner dat leerlingen besmet kunnen 
zijn. Toch vragen we u om goed op uw 
zoon/dochter te letten of er coronaklachten 
ontstaan. 
Aankomende week komt juf Marian Kempers op 
maandag en dinsdag invallen. Woensdag, 
donderdag en vrijdag zal juf Annet Buunk invallen. 
Juf Annet heeft tot april 2020 ook in groep 6/7 
gewerkt. Hier zijn wij blij mee, omdat juf Annet alle 
kinderen van onze school kent. 
We hopen dat juf Kelly klachtenvrij blijft en op 
maandag 9 november weer in groep 6/7 kan zijn. 
 

Nationaal Schoolontbijt  
Donderdag 5 november vindt het jaarlijkse 
nationaal schoolontbijt plaats. 
Het thema 2020: Een betoverende tijd begint met 
het ontbijt! 
De dag starten met een gezond ontbijt: waarom is 
dat eigenlijk zo belangrijk? Beginnen met een 
ontbijt geeft je vijf voordelen. Dit zijn de vijf 
eenvoudige vuistregels om ze te onthouden. 

 
1. Ontbijten geeft je energie 
2. Ontbijten levert voedingsstoffen 
3. Ontbijten helpt je stoelgang 
4. Ontbijten houdt je gezond 
5. Ontbijten is lekker en gezellig 
 

 

• Alle leerlingen hoeven deze ochtend dus thuis 
niet te ontbijten.  

• Alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 krijgen 
bord, bestek en beker van school.  

 
Op www.schoolontbijt.nl kunt u verdere informatie 
vinden.  
 

 

EU schoolfruit   
Woensdag 11 november 
starten alle groepen met 
het eten van het 
schoolfruit. Dit betekent 
dat alle leerlingen op 
woensdag, donderdag 
en vrijdag alleen drinken mee hoeven te nemen 
voor het 10-uurtje. Eten en drinken meenemen, 
voor tussen de middag, blijft hetzelfde.  Het doel 
van schoolfruit is gezond eetgedrag te bevorderen 
en om het fruit en de groente die uitgedeeld wordt 
te proberen. Vaak eten kinderen in groepsverband 
wel dingen die ze mogelijk thuis, ogenschijnlijk, niet 
lusten. Na het proberen kunnen kinderen 
aangeven of iets lekker is of dat het niet de 
voorkeur heeft. Zie bijlage van deze nieuwsbrief 
voor verdere info en opgave hulpouders. 

 
Naschoolse sport 

Afgelopen donderdag was het eerste naschoolse 
sportuurtje. Het was, ondanks het weer, een leuke 
middag. Er was wat onduidelijkheid over de plaats 
van de sport en het plek van ophalen om 16.00 uur. 
We hebben overleg met de naschoolse sport gehad 
en de sportactiviteiten zullen standaard bij tè 
slecht weer in de sporthal plaatsvinden. De 
leerlingen kunnen dit hele schooljaar opgehaald 
worden bij de sporthal om 16.00 uur. Mocht het 
toch anders zijn, dan wordt u ruim op tijd 
geïnformeerd. 
 

Communicatie tijdens Corona 
We merken op de Dorpsschool dat we het 
oudercontact erg gaan missen, helaas is dit voor nu 
niet anders. We hopen dat u allen in deze tijd goed 
de mail en de nieuwsbrieven van de school leest. 
Veel contact loopt momenteel via de mail. 
Groep 1/2 gaat, mede om de communicatie-
mogelijkheden uit te breiden, zeer spoedig starten 
met een Pilot met de app Parro. Met deze app 
kunnen de leerkrachten snel contact leggen met 
zowel individuele ouders, als de hele groep. Ook 
ouders kunnen op eenvoudige wijze contact leggen 
met de leerkracht. Daarnaast kent Parro een 
digitale gespreksplanner, agenda, fotoalbum, etc. 
Ouders van groep 1/2 krijgen binnenkort een brief 
met informatie die nodig is om contact te leggen 
met school via Parro.  
 

http://www.schoolontbijt.nl/


 

 

In de ‘playstore’ van uw 
telefoon, tablet of laptop kunt 
u Parro alvast downloaden en 
installeren. Toets in uw 
playstore PARRO in en de app 
zal verschijnen. 

  
Protocol Corona Dorpsschool Halle 
In de vorige nieuwsbrief is een aangepast protocol 
verstuurd die Dorpsschool Halle hanteert. Er 
kwamen vanuit verschillende kanten reacties over 
bijv. handen wassen. In het protocol is vermeld dat 
er opnieuw meer aandacht is voor het handen 
wassen en ontsmetten. Sommige ouders hebben 
hieruit geconcludeerd dat we geen handen meer 
hebben gewassen de afgelopen periode. Uiteraard 
zijn we de afgelopen periode ook heel druk bezig 
geweest met de hygiëneregels, maar is het continu 
controleren van kinderen of zij op elk moment wel 
doen wat er wordt gevraagd onmogelijk. Om deze 
reden staan er in het aangepaste protocol veel 
verscherpingen om weer meer controle uit te 
voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


