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Kerst – Samen vieren (herhaling) 

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. 
 

GGD schoolarts groep 2 - rectificatie 
Woe. 16 december komt de schoolarts op school. 
De leerlingen die vorig jaar in groep 2 zaten, géén 
onderzoek hebben gehad door annulering van de 
afspraak i.v.m. de landelijke lockdown, worden 
opgeroepen. Merendeel van deze leerlingen zitten 
nu in groep 3. Mocht u een afspraak voor het 
onderzoek hebben, dan heeft u daarover een brief 
ontvangen. 

 

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

 
 

Tevredenheidspeiling(en) 
In de weken na de Kerstvakantie gaan we starten 
met het uitzetten van 3 tevredenheidspeilingen: 

1. Leerlingtevredenheidspeiling 
2. Oudertevredenheidspeiling 
3. Medewerkertevredenheidspeiling 

Op de studiedag van 29 januari (alle leerlingen vrij) 
gaat het team de voortgang van alle leerlingen 
analyseren a.d.h.v. de afgenomen toetsen. 
Daarnaast wordt de leerling-tevredenheidspeiling 
bekeken en wordt hiermee gestuurd of we het 
onderwijsaanbod voor de leerlingen moeten 
bijsturen of aanpassen. 
De studiedag van maandag 22 februari (alle 
leerlingen vrij) is exact op de helft van het 
schooljaar. De eerste helft van het schooljaar 
wordt dan geëvalueerd qua lesroosters, invulling 
van de middagen, onderwijsontwikkeling, etc. Op 
deze studiedag worden de tevredenheidspeilingen 
van de ouders en de medewerkers centraal 
gesteld. 

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

Agenda 

 

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

Woe. 16 dec. Schoolarts (GGD)  

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 

Di. 12 jan. Rijksmuseum groep 6/7/8 

Do. 21 jan. Vergadering MR 

11-22 jan. Toetsen leerlingvolgsysteem 
groep 3 t/m 8 

Vrij. 29 jan. Studiedag vrij 

8-11 feb. Oudergesprekken 

Vrij. 12 feb. 1e rapport 

15-22 feb. Voorjaarsvakantie vrij (LET OP! De 
maandag na de vakantie is een 
studiedag, extra vrije dag dus) 

Ma. 22 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

Di. 23 feb. Luizencontrole 

02-05 april Paasweekend vrij 

27 april Koningsdag vrij 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 



Voorlichting voortgezet onderwijs 
scholen dit jaar digitaal via ‘What’s 
Next TV’ (groep 8)  
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool worden 
onder noemer What’s Next al enkele jaren 
voorgelicht door de acht Achterhoekse VO-
scholen over het voortgezet onderwijs in de regio. 
De VO-scholen presenteren zich normaal 
gesproken op 4 gezamenlijke 
voorlichtingsavonden bij 
de DRU en het Graafschap 
College. Dit jaar kunnen 
deze evenementen helaas 
geen doorgang vinden. 
Gelukkig is er een alternatief: 
What’s Next TV. 
Door de deelnemende VO-scholen zijn 3 
afleveringen gemaakt van What’s Next TV. In deze 
afleveringen gaan enkele leerlingen uit het 
basisonderwijs op onderzoek uit. De speurneuzen 
testen eerst hun kennis van het VO onder leiding 
van quizmaster Buddy Vedder. Vervolgens gaan zij 
op de verschillende VO-scholen op zoek naar de 
antwoorden op hun vragen. De vragen zijn 
aangeleverd door leerlingen uit groep 8.  
Naast de afleveringen van What’s Next TV zijn er 
voor de deelnemende VO-scholen schoolfilms 
gemaakt die leerlingen nog beter laten 
kennismaken met die specifieke scholen. De eerste 
aflevering verschijnt in de week van 30 november. 
De twee weken daarna komen de volgende 
afleveringen online. 
In de klas besteden wij ruim aandacht aan What’s 
Next TV en de overstap naar het voortgezet 
onderwijs. Het voordeel van deze opzet is dat alle 
filmpjes thuis rustig nog eens bekeken kunnen 
worden. En het is mogelijk om alle acht scholen te 
leren kennen, zowel in de klas als thuis. Zo weten 
de kinderen ook waar vriendjes en vriendinnetjes 
terecht komen. We raden u van harte aan de 
filmpjes thuis samen met uw zoon/dochter te 
bekijken. What’s Next TV is te volgen via: 
www.opnaarhetvo.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsen leerlingvolgsysteem 

Tussen 11 en 22 januari 
worden in de groepen 3 t/m 8 
toetsen afgenomen vanuit het 
leerlingvolgsysteem van Cito. 
Er worden toetsen afgenomen 
gericht op technisch lezen, 
taalontwikkeling, spelling, rekenen en begrijpend 
lezen. Het zou fijn zijn als bezoekjes aan de 
tandarts, orthodontist, etc. niet in deze twee 
weken plaatsvinden tijdens de lessen/toetsen. 
 

Studiedag vrijdag 29 januari 
Op vrijdag 29 januari zijn alle leerlingen vrij. Op 
deze dag worden alle toetsen die zijn afgenomen 
geanalyseerd en wordt het plan van aanpak voor 
elke groep opnieuw bekeken. Oók de 
leerlingtevredenheidspeiling wordt hierin 
meegenomen. 
 

Rekencoördinator juf Marjolein 
Op Dorpsschool Halle hechten we veel waarde aan 
het ‘in huis’ hebben van experts. 
Juf Cindy, taalcoördinator, stuurt al geruime tijd 
onze taalontwikkeling aan. Na de kerstvakantie 
gaat juf Marjolein starten met de opleiding voor 
rekencoördinator. Ruim een jaar zal deze opleiding 
in beslag nemen. Juf Marjolein zal nieuwe inzichten 
en expertise onze school binnen brengen. 
 

Nieuwe rekenmethode 
Dit schooljaar zijn we gestart met de oriëntatie op 
een nieuwe rekenmethode. Elke 7 à 8 jaar zoeken 
we een (nieuwe) methode uit die aansluit bij de 
visie en werkwijze van de school. 
De huidige rekenmethode, Wereld in getallen 4, 
wordt na de zomervakantie vervangen door 
Wereld in getallen 5 of Getal & ruimte. Onlangs 
hebben we beide methodes een week lang 
uitgeprobeerd met de leerlingen. In het nieuwe 
jaar komen de uitgevers nog meer inhoudelijke 
zaken vertellen over de beide methodes, zodat we 
een verantwoorde en juiste keus kunnen gaan 
maken. 

 

https://www.opnaarhetvo.nl/tv/?utm_medium=post&utm_source=informatiebrief&utm_campaign=whatsnext%20film&utm_term=WhatsNext

