
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
07 t/m 11 december 2020 

 

 

Brieven GGD – mediagebruik – alcoholvrij bier 

In de bijlage vindt u twee brieven met informatie 
over opvoeding rondom mediagebruik en een 
infobrief over de gevolgen van het drinken van 
alcoholvrij bier voor leerlingen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kerst – Samen vieren 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een 
uitnodiging voor een ‘andere’ Kerst, maar zéker zo 
leuk! Op donderdag 17 december staat de 
Kerstviering gepland. Donderdag zijn alle leerlingen  
om 12.30 uur vrij. ’s Avonds zijn er geen activiteiten 
gepland. 
Vrijdag 18 december start voor alle leerlingen om 
12.30 uur de Kerstvakantie. 
 

BSO (buitenschoolse opvang) 
Mocht u eerder gebruik willen maken van de bso 
op donderdag 17 december, dan kunt u dit 
aangeven bij Juut & Co. 
 

Kerststerreactie geannuleerd 
I.v.m. de coronamaatregelen is het niet verstandig 
om dit jaar de Kerststerrenactie te houden.  Voor 
dit jaar is de actie geannuleerd door de ouderraad. 
 

‘Topper in de klas’ groep 6/7 & 7/8 
Woensdag 9 december doet Dorpsschool Halle 
mee aan ‘Toppers in de klas’. In het kader van 
sportstimulering komt ‘Topper’ Sofie van Rooijen 
(bekende wielrenster) op onze school. Zij gaat een 
clinic geven. Hiervoor moeten alle leerlingen van 
groep 6/7 en 7/8 hun gewone fiets meenemen. 
Sofie geeft een les over topsport, bewegen en zal 
een buitenactiviteit met de fiets organiseren. 
 

Naschoolse sport 
Donderdag 10 december staat er weer een 
naschoolse sportles gepland. Deze keer staat de 
sport in het teken van ‘Kingen’ & een (zaal)-
voetbaltoernooi. Deelnemende kinderen eten om 
14.45 uur eerst iets op school en gaan dan naar 
sporthal De Meisterkamp. Om 15.00 uur start de 
naschoolse sport. Om 16.00 uur gaan de kinderen 
zelfstandig naar huis of kunnen ze opgehaald 
worden. Ophalen is altijd bij de Sporthal! De BSO 
sluit standaard aan bij het sporten en lopen daarna 
onder begeleiding terug naar het bso-lokaal. 
Denkt uw zoon/dochter aan het inschrijven op de 
lijsten die bij elke klas hangen? 

Agenda 

 

Ma. 07 dec. Gym groep 3 t/m 8 

Woe. 09 dec. OT (ondersteuningsteam) 

Woe. 09 dec. ‘Toppers op school’ 6/7 & 7/8 

Do. 10 dec. Gymles groep 1/2, 4/5 & 6/8 
Schoolzwemmen groep 3 & 7 

Do. 10 dec. Naschoolse sport 

Ma. 15 dec. Gym groep 3 t/m 8 

Woe. 16 dec. Schoolarts (GGD) groep 2 

Do. 17 dec. Kerstviering (wél gym voor 
alle groepen, geen zwemmen) 
12.30 uur vrij. 

Vrij. 18 dec. 12.30 uur vrij - Kerstvakantie 

21 dec.-1 jan. Kerstvakantie, 12.30 uur 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 



GGD schoolarts groep 2 
Woe. 16 december komt de schoolarts voor groep 
2 op onze school. De volgende link verwijst naar 
een filmpje met informatie over het onderzoek 
voor groep 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=EJVRCAqpS4
U&feature=youtu.be  
 
Op onderstaande site vindt u meer informatie. 
https://www.ggdnog.nl/kind-en-
opvoeden/jeugdgezondheid/veelgestelde-vragen-
go-groep-2 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sinterklaas op de Dorpsschool 

 
  
 
 

 

We wensen alle 
ouders/verzorgers en kinderen 

een hele fijne pakjesavond! 
Veel plezier allemaal! 
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