Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
05 maart t/m 12 maart 2021
Agenda

Schooltijden

03-12 maart

Oudergesprekken

Vrij. 12 maart

1e

Vrij. 19 maart

Technieklokaal geannuleerd

22-25 maart

Schoolarts groep 1/2

Vrij. 26 maart

Technieklokaal geannuleerd

Ma. 29 maart

Verkeersexamen theorie

02-05 april

Paasweekend vrij

Vrij. 9 april

Technieklokaal geannuleerd

Vrij. 23 april

Koningsspelen

26 april
27 april
03-14 mei
24 mei
28 juni
16 juli

Studiedag, alle leerlingen vrij.
Koningsdag vrij
Meivakantie vrij
2e Pinksterdag vrij
Studiedag vrij
Om 12.00 uur zomervakantie

rapport groep 1 t/m 8

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.

We starten om 8.25 uur met de lessen. Wilt u erop
toezien dat de kinderen op tijd op school zijn?

Schoolarts onderzoek groep 1/2
Op maandag 22 t/m donderdag 25 maart komt de
schoolarts (verpleegkundige van de GGD) op school
om het groot onderzoek voor groep 1/2 uit te
voeren. Klik op de link voor een voorlichting over het
onderzoek
bij
uw
zoon/dochter.
https://www.youtube.com/watch?v=6W0g05sSE3s

Onderzoeksruimte en hygiënemaatregelen
De onderzoeken worden uitgevoerd in de
teamkamer van Dorpsschool Halle.
Klik voor de hygiënemaatregelen die worden
getroffen.
https://www.ggdnog.nl/media/2044/hygiene-maatregelen-bo.pdf

De weg naar de onderzoeksruimte
Ouders kunnen de zij-ingang van de teamkamer
gebruiken om deze ruimte binnen te komen (aan de
buitenkant van de school). Via de speelplaats van de
peutergroep komt u aan de zijkant van de school en
bij de juiste deur. Graag op de juiste tijd op de deur
kloppen en u wordt binnen gelaten. Graag niet meer
dan enkele minuten van tevoren aanwezig zijn,
omdat de wachtruimte buiten is.

Covid-19 besmetting
Vrijdag 5 maart is er helaas een besmetting
vastgesteld bij een stagiaire. We moeten, na contact
met de GGD, één groep in quarantaine laten gaan en
daarnaast nog 4 leerlingen uit een andere groep. Dit
betekent dat er vanaf zaterdag groepen leerlingen,
alle stagiaires en enkele medewerkers worden
getest. De eerste uitslagen komen al binnen en tot
op heden zijn er nog geen positieve testuitslagen.
Leerlingen en medewerkers die zich laten testen
kunnen maandag of dinsdag, na een negatieve
testuitslag, weer naar school. Leerlingen die niet
getest willen worden, moeten 10 dagen in
quarantaine blijven en krijgen online thuisonderwijs
aangeboden. Als u geen bericht heeft gekregen,
raakt deze situatie uw kind(eren) niet.

