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Kerst ‘high tea’ 

Maandag 14 december werd bekend dat de 
scholen weer zouden gaan sluiten. Juf Ingrid was al 
druk met de voorbereidingen bezig van de Kerst 
’hightea’. In sneltreinvaart heeft zij alle hapjes tot 
laat in de avond voor elkaar gekregen, zodat alle 
kinderen konden genieten van een overheerlijke 
Kerstmaaltijd, een luxe hightea met mooi servies 
en echte thee. 
Héél veel complimenten voor juf Ingrid, ze is echt 
een topper!!! 
Binnenkort meer foto’s en filmpje op de 
Facebooksite van Dorpsschool Halle. 

 
Online lessen / thuisonderwijs 
We hadden proactief de gehele periode vanaf de 
opening van de scholen op 11 mei continu alle 
online lessen actueel gehouden voor o.a. de 
gezinnen die in quarantaine moesten. 
Dinsdagmiddag en woensdag hebben wij direct alle 
zaken voor uw kind(eren) voor na de vakantie 
klaargezet, zodat uw kind direct kan verder gaan 
met de weektaken die deze week al gedaan zouden 
moeten worden. 
 
Vrijdagochtend 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. 
We hopen dat de overheid de basisscholen weer 
eerder laten starten, maar het werk voor de 
kinderen is wel voor twee weken georganiseerd. 
 
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. 
 
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! 
 

Online vergadering 
Op zondag 17 januari 2021 gaat het team van 
Dorpsschool Halle online vergaderen. In deze 
meeting stemmen we de laatste zaken af voor alle 
leerlingen. Vragen van ouders, leerlingen en de 

Agenda 

 

Vrij. 18 dec. Kerstvakantie t/m 3 jan. ‘21 

Vrij. 18 dec. Infomail online les gr. 1-8 

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 



externen worden dan gedeeld met elkaar. Het kan 
dus zijn dat er aanvullende informatie volgt. We 
proberen de informatiestroom veelal in één brief 
te doen, zodat het overzichtelijk voor u en de 
kinderen blijft. 
 

Noodopvang 
Kinderen van ouders met cruciale beroepen en 
kwetsbare kinderen worden sinds woensdag 16 
december al opgevangen op onze school.  
Na de vakantie moeten de kinderen in de 
noodopvang dagelijks de materialen meenemen 
die gedaan moeten worden volgens de weektaak. 
Dat betekent dus niet dat elke dag alles mee naar 
school moet. 
Ook gaan de gymlessen gaan door op het 
schoolplein of in de kuil van de school. Kinderen in 
de noodopvang krijgen nog bericht hierover op 
zondag 3 januari. 

 
Annulering activiteiten 
Tot 18 januari zijn alle activiteiten, zoals in de 
agenda hierboven is vermeld, geannuleerd. 
Activiteiten buiten de school gaan allemaal niet 
door, behalve de gymlessen. Deze vinden voor de 
kinderen in de noodopvang op school plaats. 
 

Rijksmuseum 

Het bezoek aan het Rijksmuseum door groep 6/7/8 
op dinsdag 12 januari 2021, gaat voorlopig niet 
door. Mocht de situatie veranderen, dan zullen we 
u (tijdig) op de hoogte stellen. 
 

Laptopgebruik 
Alle laptops van onze school zijn meegegeven naar 
huis om ervoor te zorgen dat iedereen de online 
lessen goed kan volgen en maken. We hopen dat 
alle leerlingen er goed en voorzichtig mee omgaan. 
Mocht er iets defect gaan, iets niet werken of 
andere problemen, dan kunt u altijd mailen met de 
leerkrachten. We proberen dan de problemen op 
afstand op te lossen.  
 

Leerlingen online! 
Op Dorpsschool Halle 
krijgen de groepen les in 
mediawijsheid. In deze 
lessen leren ze de voordelen 
van internet en social 
media, maar ook de gevaren. 

Op Dorpsschool Halle werken we bewust niet met 
een contentfilter (een dergelijk filter zorgt ervoor  
dat leerlingen niet op alle websites kunnen 
komen). Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en 
gaan kijken en zoeken op internet. Kinderen 
moeten dan wel weten wat ze moeten doen als ze 
met sites, afbeeldingen en andere zaken in 
aanraking komen die niet voor kinderen zijn 
bedoeld.  
Is ons advies is: Weet wat je kind doet en wat je 
kind kan tegenkomen op het internet. Praat erover 
en controleer je kind zo nu en dan wat het doet op 
een laptop, telefoon, tablet, etc. Wordt niet boos 
als het geïnteresseerd volwassen zaken onder ogen 
krijgt. Boosheid zorgt ervoor dat de interesse 
mogelijk nog meer wordt gewekt, want het is 
immers iets wat ze blijkbaar niet mogen en wat het 
nog interessanter maakt. Praat erover en leg uit 
voor wie bepaalde sites wél bedoeld is en waarom 
dit nog niet voor kinderen geschikt is. 
Op de onderstaande site staan tips en adviezen en 
verder info over ‘veilig online’. 
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/ of  
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-
jeugd/  
 

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

1. Leerlingtevredenheidspeiling 
2. Oudertevredenheidspeiling 
3. Medewerkertevredenheidspeiling 

We proberen de peilingen z.s.m. na de start van 
fysiek onderwijs te delen met u. Dit gaan we niet 
doen tijdens de online periode. 
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. 

 

https://www.mediawijsheid.nl/ouders/
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/


Toets leerlingvolgsysteem (herhaling) 

Tussen 19 en 28 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. 

 

Team, bestuur, MR en OR 

Dorpsschool Halle 


