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Coronabesmetting vorige week  
De coronabesmetting die vorige week werd 
vastgesteld, heeft gelukkig geen grote gevolgen 
gehad op onze school. Nagenoeg alle leerlingen, 
stagiaires en enkele medewerkers zijn getest op het 
coronavirus. Iedereen heeft een negatieve 
testuitslag gekregen. We mogen voorzichtig 
concluderen dat we, door de extra aangescherpte 
maatregelen die we onszelf hebben opgelegd, er  
 

 
mogelijk voor heeft gezorgd dat de kans op 
besmetting klein lijkt. 
Alle geteste personen zijn maandag, dinsdag of 
woensdag weer fysiek gestart op school. Vanaf 
maandag 15 maart zijn alle leerlingen weer volledig 
op school. 

 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen zaterdag heeft Rens meegedaan 
aan de nationale voorleeswedstrijd namens 
Dorpsschool Halle. Hij was een beetje 
zenuwachtig maar hij 
heeft het ontzettend 
goed gedaan. Helaas 
is hij niet door naar de 
volgende ronde, maar 
heeft wel een mooie 
oorkonde gekregen 
en een leuke attentie. 
 

Brigadiers gezocht! 
Voor het schooljaar 2021/2022 heb ik ouders/ 
verzorgers nodig om te brigadieren! 
Het is mogelijk om één vaste ochtend of één vaste 
middag ingepland te worden, ook kun je ervoor 
kiezen om in te vallen wanneer er iemand niet kan. 
Er wordt dit schooljaar nog een ochtend gepland 
met een politieagent voor instructies om te mogen 
brigadieren, dit samen met groep 7. 
Voor vragen en aanmelden graag via mail of 
Whatsapp:  
claudiaeising@hotmail.com  of 06-15468240 
Met vriendelijke groet, 
Claudia Eising (moeder van Tim en Evi Leferink) 
 

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. 

Agenda 

 

Ma. 15 maart Gym groep 3 t/m 8 

Do. 18 maart Zwemmen groep 3 & 6/8 
Gym groep 1/2, 4/5 & 7 

Ma. 22 maart Gym groep 3 t/m 8 

22-25 maart Schoolarts groep 1/2  

Do. 25 maart Zwemmen groep 3/4 & 4/5 

Gym groep 1/2, 6/7 & 7/8 

Ma. 29 maart Gym groep 3 t/m 8 

Ma. 29 maart Verkeersexamen theorie 

Do. 1 april Paasactiviteiten 
Geen gym- en zwemlessen 

Do. 1 april Halle 75 jaar bevrijd geannullerd 

02-05 april Paasweekend vrij 

Do. 8 april Zwemmen groep 3 & 7 
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8 

Ma. 12 april Suikerfeest 

Ma. 12 april Gym groep 3 t/m 8 

Do. 15 april Zwemmen groep 3/4 & 4/5 
Gym groep 1/2, 6/7 & 7/8 

Vrij. 16 april Bezoek Westerbork geannuleerd 
groep 7/8 

Ma. 19 april Gym groep 3 t/m 8 

20 & 21 april Centrale Eindtoets groep 8 

Do. 22 april Zwemmen groep 3 & 7 
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8 

Vrij. 23 april Koningsspelen 

26 april Studiedag, alle leerlingen vrij. 

27 april Koningsdag vrij 

Do. 29 april Zwemmen groep 3 & 6/8 
Gym groep 1/2, 4/5 & 7 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 

16 juli Om 12.00 uur zomervakantie 
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Start schoolzwemmen do. 18 maart 
Aanstaande donderdag start het schoolzwemmen 
weer. In de agenda van deze nieuwsbrief vindt u het 
overzicht welke groep wanneer schoolzwemmen 
heeft. LET OP!!! Sommige groepen zijn net iets 
anders ingedeeld i.v.m. het geven van het gelijk 
aantal zwemlessen voor elke groep. 
Denkt u eraan dat de leerlingen ’s ochtends al op 
school moeten komen met hun zwemspullen aan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Naschools sportuurtje 
Voorstellen 
Mijn naam is Sharon Peppelman. Ik ben 18 jaar en 
kom uit Zelhem. Misschien heb je mij al wel eens 
zien lopen op school. Dat kan kloppen, want ik loop 
sinds februari stage in groep 4/5. Ik doe de 
opleiding onderwijsassistent op het Graafschap 
College in Doetinchem. Ik zit nu in mijn examenjaar 
en zou daarna nog graag door willen naar de Pabo, 
zodat ik uiteindelijk ook alleen voor de klas mag 
staan. Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin op 
deze school en ik denk dat er nog een leuke tijd 
tegemoet gaat komen met jullie! 
Het naschoolse sportuurtje 
Naast school en stage ben ik vooral te vinden in de 
gymzaal. Ik turn zelf bij IJGV en geef lessen bij 
Dynamic gym in Zelhem/Halle. Super leuk om te 
doen! Deze ervaring wil ik ook graag met jullie 
delen dus hierbij een uitnodiging. 
Uitnodiging 
Op donderdag 25 maart is er voor de leerlingen van 
Dorpsschool Halle een naschools sportuurtje 
georganiseerd. Het is van 15.00 tot 16.00 bij 
gymzaal de Meisterkamp in Halle. Deze keer staat 
het naschools sportuurtje in teken van “gym”. Ik 
heb voor jullie geregeld dat er een tumblingbaan 
aanwezig is! In dit uurtje zullen we met zijn allen 
aan de slag gaan op de tumblingbaan en gaan we 
ook andere leuke spellen doen! Jij komt toch ook? 
De inschrijflijsten komen t.z.t. op de deuren van de 
klaslokalen te hangen. Wie weet tot binnenkort! 
 
Groetjes, 
Sharon Peppelman. 

 
 
 


