
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
19 maart t/m 26 maart 2021 

 

 

Schoolarts GGD groep 1/2 en 6 jarigen  
Van ma. 22 maart t/m do. 25 maart vinden de 
onderzoeken plaats bij de leerlingen van groep 1/2. 
Daarnaast zijn er ook enkele ‘follow-ups’ van andere 
leerlingen en zijn de kinderen opgeroepen die i.v.m. 
thuisonderwijsperiodes niet naar de schoolarts 
konden. 
Alle oudste leerlingen van de kleutergroep en enkele 
leerlingen in groep 3 zijn per brief uitgenodigd. 
Ouders van de jongste leerlingen hebben een 
uitnodiging via de mail gekregen. Het kan zijn dat 
deze uitnodiging in uw spambox of ongewenste mail 
is terecht is gekomen. Wilt u dit goed controleren? 

 
Heeft u geen bericht gekregen middels een brief of 
e-mail, dan kan het zijn dat u wel op een lijst staat, 
maar dat er bij de GGD iets mis is gegaan. Afgelopen 
vrijdag is hierover wat verwarring ontstaan bij enkele 
ouders.  
De schoolarts en/of juf Louise zal maandagochtend 
met de lijst buiten staan, tijdens het brengen van de 
kleuters. Graag controleren wij even of u mogelijk 
een afspraak heeft. 
 

Waar zit de schoolarts? 
De schoolarts zit deze week in de teamkamer. I.v.m. 
de coronamaatregelen mogen/kunnen ouders niet 
het schoolgebouw in en kunt u gebruik maken van de 
zijdeur aan de buitenkant van de teamkamer. Als u 
het schoolplein opkomt, dan loopt u direct rechts om 
de school over het plein van de peuters. Na het 
peuterplein moet u bij de eerste dubbele deur zijn. 
Hier kunt u wachten op de picknickbank. U wordt 
opgehaald door de schoolarts. Een medewerker van 
de GGD, haalt uw zoon/dochter uit de groep. 
De route zal aangegeven staan.  
LET OP!!! Niet langer dan enkele minuten voor de 
afspraak aanwezig zijn i.v.m. de wachtruimte die 
buiten is. Wilt u de volgende voorzorgsmaatregelen 
in acht nemen (klik op de link hieronder)? 
https://www.ggdnog.nl/media/2044/hygiene-maatregelen-bo.pdf  

 

Aanmelding leerlingen 
Afgelopen week zijn we gestart met de 
voorbereidingen voor het schooljaar 2021-2022. We 
zijn a.d.h.v. de leerlingaantallen de mogelijkheden 
voor groepsindelingen aan het bekijken. Is uw 
zoon/dochter rond de 3 jaar en gaat hij/zij starten in 
schoojaar 2021-2022, dan zouden we dit graag 
horen. U kunt dit doorgeven via de mail, 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl of 
info@dorpsschoolhalle.nl. U kunt uiteraard ook via 
Parro een bericht sturen naar directie (Rick Wolsink). 
Het kan ook zijn dat er ‘nieuwe’ ouders zijn die nog 
geen leerlingen op onze school hebben. Ook van 
deze ouders zouden wij het op prijs stellen dat zij 
aangeven of hun zoon/dochter binnenkort gaat 
starten. Is dit het geval bij uw buren, kennissen e.d., 
dan horen we dit graag. 

Agenda 

 

Ma. 22 maart Gym groep 3 t/m 8 

22-25 maart Schoolarts o.a. 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 

https://www.ggdnog.nl/media/2044/hygiene-maatregelen-bo.pdf
mailto:rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl
mailto:info@dorpsschoolhalle.nl


Brigadiers gezocht - HERHALING! 
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. 

Schoolzwemmen weer gestart! 
Donderdag 18 maart is het schoolzwemmen weer 
gestart. 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 

Op donderdag 25 maart is er voor de leerlingen van 
Dorpsschool Halle een naschools sportuurtje geor-
ganiseerd. Het is van 15.00 tot 16.00 bij gymzaal de 
Meisterkamp in Halle. Deze keer staat het 

naschools sport-
uurtje in teken van 
“gym”. Stagiaire 
Sharon Peppelman 
heeft 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 
hangen op de deuren van de klaslokalen. U kunt 
ook een bericht via Parro naar de leerkrachten 
sturen, dan wordt uw zoon/dochter op de lijst 
geschreven. 
 

Groeigidsapp 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u 
informatie om de GroeiGidsApp te downloaden om 
de ontwikkeling van uw kind te volgen. Hieronder 
de flyer in mini uitvoering. 
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