
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
08 t/m 15 januari 2021 

 

 

Persconferentie di. 12 januari ‘21 
Dinsdag 12 januari staat er 
weer een persconferentie 
gepland waarin o.a. 
uitspraken worden gedaan 
over het weer fysiek 
starten met de basisscholen op maandag 18 
januari. Het is ook mogelijk dat er een verlenging 
komt van het thuisonderwijs. Met veel spanning 
wachten we deze persconferentie af. Bij een 
eventuele verlenging van de lockdown, gaat het 
team van Dorpsschool Halle woensdagmiddag in 
online overleg om te bekijken waar we ouders nog 
verder zouden kunnen helpen en verlichten met 
het thuisonderwijs.  
 

‘Afhaalbieb’ en ‘boek aan huis’ 
Lezen en voorlezen zijn van cruciaal belang voor 
het goed kunnen leren en een goede algemene 
ontwikkeling. We hopen dat alle kinderen veel 
lezen of worden voorgelezen van groep 1 t/m 8. 
Lees de kinderen met veel mimiek, intonatie en  
 

 
met passie voor. Zo worden ze gestimuleerd en 
ervaren ze dat lezen heel leuk zijn.  
1. Tip! Ga samen, allebei in een eigen boek of 

tijdschrift lezen. Voorbeeld doet volgen!!! 
2. Bouw een hut van dekens onder het wasrek en 

ga knus samen lezen. 
3. Vul de leeshapper in met vragen die je 

eventueel samen met je kind maakt. Vouw 
deze in elkaar (zie bijlage). Vb. Beschrijf de 
hoofdpersoon, wat vind je van het boek, hoe 
zou je willen dat het verhaal verder gaat? 

4. Hieronder een link vanuit de bibliotheek om 
het lezen te bevorderen. 

https://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/coron
avirus/liveblog/20200513.html  

 
 

Noodopvang  
In vergelijking tot de eerste lockdown, waar we 
uiteindelijk 4 leerlingen hebben moeten opvangen, 
is het aanzienlijk drukker in deze 2e lockdown. Er 
zijn momenteel zoveel aanvragen dat we met 
ouders in overleg gaan om de opvangdagen te 
verdelen, zodat de leerlingen meer verspreid zitten 
over alle dagen. De dinsdag en donderdag zitten 
(praktisch) vol. Vol betekent voor onze school dat 
het aantal leerlingen nog behapbaar is. 
Voor de leerkrachten die de noodopvang doen is 
het momenteel een grote uitdaging om alle niveaus 
te bedienen, alle verschillende leeftijdsgroepen 
tegelijk les te geven, daarnaast nog online 
onderwijsmomenten te verzorgen, te  
Overleggen met externen e.d. en met individuele 
kinderen contact te hebben, etc. 
U snapt hopelijk dat er heel veel tegelijk gedaan  
 

Agenda 

 

08-15 jan. ‘21 Online onderwijs 

Di. 12 jan. Rijksmuseum geannuleerd  

Di. 12 jan. Persconferentie lockdown 

Do. 21 jan. Vergadering MR 

19-28 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 
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moet worden. We verzoeken iedereen dan ook 
écht om te kijken of opvang ook écht een noodzaak 
is en er geen andere mogelijkheden zijn. Mocht u 
alsnog opvang nodig hebben, dan zullen we 
uiteraard uw kind(eren) opvangen. Stuurt u dan 
een bericht naar rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl.  

 
Thuisonderwijs nieuwe week 

Vrijdagochtend 08 januari 2021 hebben alle 
leerkrachten de informatie voor aankomende 
week verstuurd. 
 

Online studiedag & vergadering 
Afgelopen woensdag (6 januari 2021) heeft het 
team tussen 13.00-16.30 uur een online 
studiemiddag gehouden. Dit jaar zijn we gestart om 
ons verder bij te scholen over lezen, woordenschat 
en begrijpen lezen/luisteren.  
 

Werkdagen & mailadressen 
Groep 1/2 
Juf Sonja: woensdag, donderdag en vrijdag 
sonjawassink@dorpsschoolhalle.nl  
Juf Janneke: maandag, dinsdag en woensdag 
jannekewesterveld@dorpsschoolhalle.nl  
Groep 3/4 
Juf Boukje: dinsdag, woensdag, vrijdag 
boukjeheusinkveld-
garretsen@dorpsschoolhalle.nl  
Juf Lotte: maandag, donderdag 
lottetuenter@dorpsschoolhalle.nl  
Groep 4/5 
Juf Marjolein: maandag, donderdag 
marjoleinbrummelman@dorpsschoolhalle.nl  
Juf Lotte: dinsdag, woensdag, vrijdag 
lottetuenter@dorpsschoolhalle.nl  
Groep 6/7 
Juf Kelly: maandag t/m vrijdag 
kellystorkhorst@dorpsschoolhalle.nl  
Groep 7/8 
Juf Cindy: maandag t/m vrijdag 
cindytepas@dorpsschoolhalle.nl 
Onderwijsassistenten 
Juf Zoraida: maandag, donderdag, vrijdag 
zoraidaprins@dorpsschoolhalle.nl 
Juf Ingrid Smink: maandag t/m donderdag 
ingridsmink@dorpsschoolhalle.nl  
 
 
 
 

IB (intern begeleider) 
Juf Louise: maandag, woensdag, donderdag 
louisebrouwer@dorpsschoolhalle.nl 
Schoonmaak/conciërge 
Juf Ingrid Hofs: maandag t/m zaterdag 
ingridhofs@dorpsschoolhalle.nl  
Administratie 
Juf Madeleine: maandag 
madeleinebeun@dorpsschoolhalle.nl  
Directeur 
Rick Wolsink: maandag, woensdag t/m vrijdag 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl 
info@dorpsschoolhalle.nl 
Videobellen met directie 
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie 
(aankloppen ‘knock’ bij videocontact) 
 

GGD voor ouders 

In de bijlage van deze nieuwsbrief een informatieve 
flyer over de bereikbaarheid van de GGD voor 
vragen en ondersteuning in o.a. de opvoeding, 
coronavragen, etc.  

Teken- kunstopdracht (volgende blz.) 
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Teken- en kunstopdracht  
In samenwerking met de Protestantse Kerk in Halle 
krijgen alle kinderen de mogelijkheid om een 
tekening/kunstwerk te maken zoals omschreven in 
de flyer (zie bijlage). Ook zal de opdracht mogelijk 
genoemd worden in de weektaak voor 
aankomende week of gedeeld zijn via Teams of 
mail. De kinderen in de noodopvang hebben al 
mooie kunstwerken gemaakt (zie hieronder). 
De kunstwerken worden op school verzameld en 
worden centraal opgehaald door een 
contactpersoon (dit in tegenstelling wat op de 
poster staat vermeld). Maken kinderen, die niet op 
de Dorpsschool zitten ook een kunstwerk, dan 
moet deze wel op dinsdag 19 januari om 16.00 uur 
ingeleverd worden bij de kerk in Halle. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes! Succes! Succes! Succes! Succes! 

We wensen alle kinderen, 

ouders/verzorgers, opa’s/oma’s en de 

oppas veel succes de aankomende 

week! 

Naast het schoolwerk ook lekker naar 

buiten gaan, lekker aan de knutsel, 

samen koken en bakken en probeer te 

genieten van juist het vele samenzijn 

als gezin! 


