
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
01 t/m 08 januari 2021 

 

 

Nieuwjaarsgroet 
We wensen iedereen alle goeds voor 2021. We 
hopen dat we in 2021 weer richting het ‘normale’ 
kunnen gaan.  
 
We hopen dat we snel weer alle leerlingen mogen 
ontvangen fysiek op school, maar de Engelse 
variant van het virus kan hier nog wel eens roet in 
het eten gaan gooien. Op 12 januari volgt er een 
persconferentie waar we verdere informatie zullen 
krijgen over de lockdown en de opening van de 
scholen. 
 
Thuisonderwijs 
Vrijdagochtend 18 december 2020 hebben alle 
groepen informatie verstuurd over de 2 weken 
thuisonderwijs. Het is mogelijk weer even veel 
informatie, zeker als u kinderen in verschillende 
groepen heeft. 
Vertrouw op uw kind(eren), zij werken al een hele 
periode (deels) met deze software. De meeste 
kinderen weten ondertussen zelf hoe alles werkt. 
 

 
De medewerkers van Dorpsschool Halle zijn er 
klaar voor. De noodopvang is geregeld voor ouders 
met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. 
De systemen zijn klaar, het werk is meegegeven. 
Mochten er problemen zijn na de vakantie, dan 
kunt u direct de groepsleerkracht mailen. 
Oók kunt u school bellen, er zijn dagelijks 
verschillende leerkrachten aanwezig. Mocht u de 
voicemail krijgen, spreek gerust in dan wordt u 
z.s.m. terug gebeld. 
 
Naast de weektaken met verwerkingen worden er 
ook online digitale lessen verzorgd door de  
leerkrachten. Bij vele lessen zitten ook 
instructiefilmpjes, zodat uw kind de instructie nog 
eens rustig terug kan kijken. 
 
Veel succes met alles. Mochten er problemen zijn, 
gewoon rustig blijven en geduld houden. Samen 
lossen we de problemen later op de dag op . U 
helpt uw kind het best door zelf de rust te houden. 
Wij zijn ervoor om u en de kinderen te helpen. Stel 
ons gerust op de hoogte als het niet lukt. 
 

Online vergadering 
Op zondag 3 januari 2021 heeft het team van 
Dorpsschool Halle online vergaderd. Hieronder een 
aantal zaken die we willen delen met u om morgen, 
maandag 4 januari 2021, goed te kunnen starten 
met het online onderwijs. 
 

Noodopvangleerlingen 
Leerlingen van ouders die een cruciaal beroep 
uitvoeren of risicoleerlingen worden opgevangen 
op onze school.  
 
Voor de leerlingen in de noodopvang gelden de 
reguliere schooltijden. Maandag, dinsdag en 
donderdag van 08.25-14.45 uur. Op woensdag en 
vrijdag van 08.25-12.30 uur. De bso wordt ook 
aansluitend aangeboden a.d.h.v. de uren die al op 
contract werden aangeboden. 

• Kinderen van de noodopvang hebben op 
dinsdag- en donderdagmiddag gymlessen 
buiten en bij slecht weer in de kuil van de 

Agenda 

 

Zo. 3 jan. ‘21 Aanvullende nieuwsbrief 

Ma. 4 jan. ‘21 Online onderwijs  

Di. 12 jan. Rijksmuseum geannuleerd  

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 



school. Graag geschikte kleding meegeven om 
te bewegen. 

• Op dinsdagmiddag krijgen de 
noodopvangleerlingen een creales aange-
boden. 

• Leerlingen moeten boeken, schriften en 
minilaptop meenemen naar school voor het 
online onderwijs. 

• Er is geen schoolfruit, dus graag 10-uurtje zelf 
meegeven, evenals de lunch. 

 

Herstel juf Suzan 
Het herstel van juf Suzan gaat, zoals het er nu 
uitziet, langer duren. Juf Janneke blijft de taken van 
juf Suzan overnemen zéker tot aan de 
voorjaarsvakantie in februari. Na de 
voorjaarsvakantie bekijken we opnieuw hoe het 
herstel van juf Suzan verloopt. Juf Janneke heeft 
aangegeven dat ze ons kan ondersteunen zolang 
het nodig is, daar zijn we erg blij mee! 
 

Werkdagen juf Louise 
De aankomende twee weken werkt juf Louise op 
maandag, woensdag en donderdag. 
 

Voor alle ouders en leerlingen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

Succes! We hopen iedereen weer fysiek op 
school te zien op maandag 18 januari 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Let goed op elkaar en blijf gezond! 
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