
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
19 februari t/m 26 februari 2021 

 

 

Maandag 22 februari studiedag 
Maandag 22 februari zijn alle leerlingen van 
Dorpsschool Halle vrij. Op deze studiedag gaan alle 
leerkrachten het toets- en volgmoment analyseren 
om u te informeren over de stand van zaken van 
elke leerling na de twee momenten van 
thuisonderwijs. 
 

Herinnering!….aanmelden app ‘Parro’ 
Vandaag, vrijdag 19 februari 
hebben de laatste gezinnen een 
herinnering gekregen om zich aan 
te melden voor de ouder-
communicatieapp ‘Parro’. Met 
deze app kunnen alle ouders eenvoudig met de 
groepsleerkrachten communiceren. Aankomende 
week kunnen alle ouders zich, voor de eerste keer, 
digitaal aanmelden voor een oudergesprek. 
Hierover volgt aankomende week verdere info in 
een aparte mail naar alle ouders. Hiervoor moet u 
uiteraard wel aangemeld zijn binnen de app. 

 

Zwemles vanaf 4 maart 
Dinsdag 23 februari is er wederom een 
persconferentie over mogelijke versoepelingen 
i.v.m. het coronavirus. We hopen dat de 
zwembaden weer mogen openen, zodat we op 
donderdag 4 maart het schoolzwemmen weer 
kunnen oppakken. We houden u op de hoogte! 
 

Nieuwe collega!.......Ilona Sybom 
Vanuit een subsidie om (mogelijke) taal-
achterstanden in te lopen, is juf Ilona Sybom vanaf 
maandag 22 februari onze nieuwe collega. Ilona 
gaat n.a.v. de toetsanalyses aan de slag in  
groep 2 t/m 5 om extra ondersteuning te geven aan 
leerlingen op het gebied van taal. Hieronder stelt 
juf Ilona zich voor. 

Hallo ouders van Dorpsschool Halle. De vraag “ wil 

je jezelf even voorstellen?” lijkt zo gemakkelijk 
maar is ook erg cliché. Maar toch begin ik maar met 
“ik ben”. 
Ik ben Ilona Sybom en woonachtig in Kilder. Samen 
met mijn man zijn we in 2010 gestart met een eigen  
(zzp)bedrijf in de bouw waar ik de administratie en 
planning van doe. Ik heb 3 kinderen van bijna 6, 10 
en 12 jaar. 
Mijn basisschool werkervaring (zowel onderwijs-
assistent als leerkracht) heb ik op gedaan bij 
Stichting Essentius waarbij ik de laatste jaren 
gewerkt heb op de PiusX te Varsselder. Een kleine 
dorpsschool, vergelijkbaar met jullie dorpsschool. 
Na de vakantie kom ik het team van jullie 
dorpsschool versterken. Ik vind het heerlijk om 
weer de sfeer te proeven van een kleine school en 
mijn handen uit de mouwen te steken om het beste 
uit de kinderen te halen. 
Ondanks de fysiek afstand die 
we momenteel moeten houden 
hoop ik dat jullie spoedig een 
beeld van me krijgen en ik van 
jullie. Al is het dan 
waarschijnlijk van verhalen van 
de kinderen. Tot snel allemaal! 

 
 

Agenda 

 

Ma. 22 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

23/24/25 feb. Adviesgesprekken groep 8 

Do. 05 maart Vergadering MR 

Ma. 01 maart Nationale complimentendag 

Ma. 01 maart Vergadering OR (ouderraad) 

1 t/m 5 maart Oudergesprekken  

Do. 04 maart Naschoolse sport Estafette 

Woe. 10 maart 1e rapport groep 1 t/m 8 

Vrij. 19 maart Technieklokaal groep 7/8 

Vrij. 26 maart Technieklokaal groepen 7 & 8 

Ma. 29 maart Verkeersexamen theorie 

02-05 april Paasweekend vrij 

Vrij. 9 april Technieklokaal groepen 7 & 8 

Vrij. 23 april Koningsspelen 

26 april Studiedag, alle leerlingen vrij. 

27 april Koningsdag vrij 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 

16 juli Om 12.00 uur start zomervakantie 

Groetjes, 
Ilona Sybom 

 



Naschoolse sport 
Bij alle lokalen hangt nét voor de voorjaarsvakantie 
de inschrijflijst voor de naschoolse sport. De 
naschoolse sport is op donderdag 4 maart met het 
thema estafette. Om 14.45 uur gaan alle leerlingen 
die meedoen met de naschoolse sport, gezamenlijk 
fruit eten en wat drinken (zelf meenemen). Tussen 
15.00-16.00 uur is de naschoolse sport in sportzaal 
De Meisterkamp. Hier moeten de kinderen om 
16.00 uur opgehaald worden of zelfstandig naar 
huis gaan. De bso sluit standaard aan bij de 
naschoolse sport en loopt daarna begeleidt terug 
naar de bso ruimte. 
Schrijf je snel in op de lijst bij het lokaal! 
 

Rapporten inleveren 
Denkt u aan het inleveren van de rapporten 
aankomende week?! 
 

Nieuwe rapportmappen 
Op dit moment liggen de nieuwe rapportmappen bij 
de drukker. Helaas zijn de rapportmappen nog niet 
binnen op vrijdag 5 maart. De rapporten worden om 
deze reden op vrijdag 5 maart nog niet meegegeven. 
Zoals het er nu uitziet geven we de rapporten mee 
op woensdag 10 maart. 
 

EU schoolfruit 

Wekelijks proeven alle leerlingen van Dorpsschool 
Halle verschillende soorten fruit. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag hoeven alle leerlingen dan 
ook geen fruit om 10.00 uur mee te nemen. Dit 
wordt door school verzorgd. 
Deze week wordt het volgende fruit aangeboden…. 

 
 

Werkzaamheden Dorpsstraat 
Zoals het er nu uitziet wordt de Dorpsstraat vanaf 
maandag 22 feb. 2021 afgesloten vanaf de 
Zelhemse kant tot aan het kruispunt bij de kerk. De 
school is dan alleen 
vanaf de Varsseveldse 
kant bereikbaar. 
Houdt u hier rekening 
mee als u uw 
kind(eren) brengt  
vanaf di. 23 februari. 

 
Technieklokaal 
Op vrijdag 19 & 26 maart en vrijdag 9 april gaan de 
groepen 7 en 8 waarschijnlijk naar het 
technieklokaal. Dit is onder voorbehoud van een 
voldoende bezetting van vrijwilligers in het 
technieklokaal en de veiligheidsmaatregelen die 
worden getroffen.  
 

Kentekenplaat gevonden  
De huisartsenpraktijk heeft een kentekenplaat 
gevonden bij de parkeerplaatsen van ‘de Korenaar’. 
Mogelijk is deze plaat van één van de gezinnen van 
Dorpsschool Halle. Mist u een kentekenplaat, dan 
kunt u deze mail met de nieuwsbrief beantwoorden. 

 
Gym 
De groepen 3 t/m 8 hebben op zowel maandag als 
donderdag gym, zolang er geen schoolzwemmen is. 
Dit betekent dat alle leerlingen van deze groepen 
op zowel maandag en donderdag de gymspullen 
moeten meenemen. Groep 1/2 blijft ongewijzigd. 
 

 
 

We wensen iedereen een heel fijn 
weekend met erg mooie weer.  

 
 
 

We hopen alle leerlingen op dinsdag 23 
februari weer te mogen begroeten! 

 
 
 


