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Thuisonderwijs nieuwe week 

Met de aankondiging van de verlenging van de 
lockdown, heeft het team deze week vergaderd om 
de instructiemomenten voor de groepen 3 t/m 8 
(flink) uit te breiden. Naast de online lessen 
moeten de medewerkers ook de noodopvang 
draaien met alle verschillende leer- en werkniveaus 
en willen we leerlingen met een specifieke zorg nog 
goed kunnen begeleiden.   
We hebben hiermee alvast geanticipeerd op de 
kans dat het onderwijs ook nog na 25 januari 
gesloten blijft. Aankomende week horen we hier 
mee over n.a.v. de rapporten over het onderzoek 
naar de Engelse variant van het coronavirus.  
 
Vrijdagochtend 15 januari 2021 hebben alle 
leerkrachten de nieuwe informatie voor 
aankomende week verstuurd. 
 

Trots op het team, ouders & leerlingen 
Beste ouders, ik wil graag dat u leest en weet dat 
het bestuur, de medezeggenschapsraad, de 
ouderraad trots is op het team en op alle ouders en 
leerlingen. In een tijd van crisis blijken we  

 
allemaal nog steeds over een goede mate van 
flexibiliteit, tolerantie en relativeringsvermogen te  
beschikken. 
Persoonlijk wil ik (directeur Dorpsschool Halle) 
hieraan toevoegen dat ik deze mening deel en 
daarnaast óók ontzettend veel waardering heb 
voor nog vele andere personen die ook 
meewerken, op afstand, aan onze school 
momenteel. Zo zijn de stagiaires ook ingezet, Juf 
Karin en juf Anka (invalpool), de buurman van de 
school, externen die vele zaken toch mogelijk 
maken (op afstand). 
Ook nu is het merkbaar waar een klein dorp ‘groot’ 
in kan zijn!  

 

Annulering studiedag 29 januari 
Het team van 
Dorpsschool Halle 
wil de studiedag  
van vrijdag 29 
januari annuleren. 
Vermoedelijk mag 
het basisonderwijs 
op maandag 25 januari de deuren weer openen 
voor fysiek onderwijs. Gaandeweg deze week gaan 
we, tot aan de voorjaarsvakantie, starten met de 
toetsing om het niveau van elke leerling in kaart te 
brengen en te volgen. 

Agenda 

 

08-22 jan. ‘21 Online onderwijs 

Di. 12 jan. Rijksmuseum geannuleerd  

Do. 21 jan. Vergadering MR 

25-28 jan. Toetsen leerlingvolgsysteem 
groep 3 t/m 8 

Vrij. 29 jan. Lesdag i.p.v. studiedag 

8-11 feb. Oudergesprek geannuleerd 

Vrij. 12 feb. 1e rapport geannuleerd 

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 



Mocht u op de geannuleerde studiedag al iets 
gepland hebben staan met uw kinderen, wilt u dan 
even overleggen met de directeur over een 
passende oplossing? 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd 
met de annulering van de studiedag.  
 
Het is wenselijk, i.v.m. de teamontwikkeling die 
gevolgd wordt op schoolniveau, dat de studiedag 
later in het jaar alsnog wordt gepland. Momenteel 
wordt er gesproken om deze studiedag te plannen 
op maandag 26 april. Op dinsdag 27 april zijn alle 
leerlingen namelijk al vrij i.v.m. Koningsdag. Deze 
datum wordt nog besproken en zal uiteraard 
verder met u gecommuniceerd worden. 
 

Verschuiven oudergesprek & rapport 
De oudergesprekken zullen om bovenstaande 
reden dan ook verschoven worden naar een ander 
moment kort na de voorjaarsvakantie. Aan het eind 
van de week, waarin de oudergesprekken 
plaatsvinden, zullen de rapporten meegegeven 
worden. 
Mocht de lockdown nogmaals verlengd worden, 
geeft ons dit alsnog de tijd om u zo volledig 
mogelijk op de hoogte te brengen vanuit ons 
volgsysteem en middels een oudergesprek. De 
exacte datum van de oudergesprekken en 
uitgiftedatum van het rapport, volgt spoedig. 
 

Voorjaarsvakantie 

Tussen 15-22 februari staat de voorjaarsvakantie 
gepland. De voorjaarsvakantie is dus gepland in 
week 7. Op verschillende landelijk websites staan 
genoemd dat regio midden in week 8 vakantie 
heeft. Alle scholen in Nederland mogen de datum 
van de herfst- en voorjaarsvakantie zelf plannen. 
Dorpsschool Halle heeft voor week 7 gekozen en 
sluit hiermee aan op het voorgezet onderwijs in 
Doetinchem en de scholen in Zelhem en omgeving. 
LET OP!!!! Maandag 22 februari staat in het 
jaarrooster gepland. Deze blijft staan, wat betekent 
dat de voorjaarsvakantie t/m maandag 22 februari 
zal duren. Op dinsdag 23 februari worden alle 
leerlingen dan weer om 8.25 uur op school 
verwacht. 
 

Noodopvang  
De aankondiging van de lockdownverlenging was 
direct merkbaar bij de aanvraag voor de 
noodopvang. De noodopvang is nu praktisch op alle 

dagen zo groot, dat we aan het maximale aantal 
opvangplekken komen om nog goede 
ondersteuning te bieden aan deze leerlingen.  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Veel plezier met het maken van een 

‘Olaf’ dit weekend! 

 

 

 

 

Bijlagen:  

• Keuzeopdracht als extra opdracht voor thuis. 

• Mega online orkest 


