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Inschrijven oudergesprekken 
Tussen donderdag 25 februari en dinsdag 2 maart 
12.00 uur, is het mogelijk om de oudergesprekken 
digitaal in te plannen via Parro. Alle gesprekken 
vinden online plaats via Whereby. Alle ouders zijn 
uitgenodigd en worden verwacht om zich in te 
schrijven voor een gesprek. 
 

Luizencontrole 
Normaal gesproken voeren we, na een vakantie, bij 
alle groepen een luizencontrole uit. I.v.m. de 
coronamaatregelen is dit geannuleerd. Wilt u uw 
eigen kind(eren) met regelmaat even op luis 
controleren? Luizen volledig onschuldige beestjes, 
maar wel bijzonder vervelend om op te lopen door 
andere klasgenoten. Dank u wel! 
 

Schoolzwemmen 
Helaas werd afgelopen dinsdag (23 februari) 
bekend dat de zwembaden nog niet open mogen. 
Dit betekent dat we ook helaas nog geen 
schoolzwemmen kunnen opstarten. We hopen dat 
hier snel verandering in komt. 

 
Naschoolse sport 
Donderdag 4 maart 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. 
Denkt u aan het inschrijven van de kind(eren)? 
Om aan het cohortensysteem te voldoen tijdens de 
naschoolse sport, worden de groepen 3/4/5 en 
groep 6/7/8 gesplitst in twee aparte groepen die 
activiteiten gaan doen op deze middag. 
 

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

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…. 

 
Vanaf deze week zullen er geen hulpouders meer in 
onze school zijn en wordt het fruit bereid door onze 
stagiaires die aankomende week fulltime aanwezig 
zijn. 

Agenda 

 

25 feb-2 maart Inplannen gesprek Parro 

Ma. 01 maart Nationale complimentendag 

Ma. 01 maart Vergadering OR (ouderraad) 

03-12 maart Oudergesprekken  

Do. 04 maart Naschoolse sport Estafette 

Vrij. 12 maart 1e rapport groep 1 t/m 8 

Vrij. 19 maart Technieklokaal gr.  7/8 

Vrij. 26 maart Technieklokaal gr. 7 & 8 

Ma. 29 maart Verkeersexamen theorie 

02-05 april Paasweekend vrij 

Vrij. 9 april Technieklokaal gr. 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 zomervakantie 



Schoolingang Aaltenseweg 

Sinds deze week is de Dorpsstraat 
afgesloten. Dit resulteert in veel 
sluipverkeer achter de school 
langs, wat mogelijk kan leiden 
tot onveilige verkeerssituaties. 
De bewoners achter onze 
school hebben, gelukkig, ook proactief direct actie 
ondernemen waardoor er extra verkeersborden zijn 
geplaatst met de afbeelding van spelende kinderen. 
Dit was tevens het verzoek van de school in de 
gesprekken voorafgaand aan de sluiting van de weg. 
Vanuit de school staat er, bij de start en het einde 
van de schooldag, een medewerker met een 
veiligheidshesje om het verkeer te temperen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, zij 
gymmen op donderdag in de sporthal. 

 
 

 
 
 


