
  

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
2 april t/m 9 april 2021 

 

 

Splitsing kleutergroepen na Pasen 
Na deze week wordt de kleutergroep gesplitst in 
twee kleinere groepen van ongeveer 17 leerlingen 
gemiddeld. Aankomende week loopt juffrouw Ilona 
de hele week mee in de kleutergroep, omdat zij na 
de deze week één helft van de kleutergroep gaat 
lesgeven. Deze week volgt een brief voor alle ouders 
van de kleutergroep over hoe de splitsing er precies 
uit gaat zien. 
 

Alle leerlingen vrij op 26 & 27 april 
Op maandag 26 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag. Dinsdag 27 april is het Koningsdag en is 
iedereen ook vrij. 
Op de studiedag gaat het team van Dorpsschool 
Halle het schooljaar 2020-2021 evalueren en de 
indelingen voor het volgende schooljaar 2021-2022 
bespreken en rond maken. Er wordt dan gesproken 
over de indeling van leerkrachten over de  
 

 
verschillende groepen, maar ook de groepsverdeling 
(welke combinatiegroepen) en de groepsindeling  
(welke leerlingen komen in de groepen). 
 
We zijn bezig om een innovatief plan op te zetten 
waarin we elke leerling zoveel mogelijk impulsen 
kunnen/willen geven om zich maximaal te kunnen 
ontwikkelen. I.v.m. de lockdownperiodes en het 
thuisonderwijs worden de budgetten voor het 
onderwijs voor 2 jaar lang verhoogd. We zijn aan het 
bekijken hoe we deze budgetten zo slim en goed 
mogelijk kunnen inzetten. 
Het formatieplan wordt eerst in het team besproken, 
vervolgens wordt dit voorgelegd aan het bestuur en 
worden de financiële consequenties doorgerekend. 
Het plan zal vervolgens in de medezeggenschapsraad 
(MR) besproken worden. Na goedkeuring van de MR 
zal het complete voorstel met alle ouders 
gecommuniceerd worden. 
Het streven is om in de weken na de meivakantie 
ouders te informeren over het nieuwe schooljaar. 
 

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.  
 

Naschoolse sport do. 15 april 
Op donderdag 15 april is er weer naschoolse sport. 
Deze keer is het thema ‘hockey’. Deze week zullen 
er weer inschrijflijsten hangen. Uw zoon/dochter 
kan zich weer inschrijven, óók kunt u deelname via 
Parro doorgeven aan de groepsleerkracht(en). 
Naschoolse sport is bedoeld voor groep 3 t/m 8. 
 

Zwemspullen alvast aan 
Denkt u eraan dat de leerlingen op donderdag alvast 
hun zwemspullen aanhebben? 

Agenda 

 

02-05 april Paasweekend vrij 

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

Ma. 12 april Gym groep 3 t/m 8 

Ma. 12 april  Start 2e kleutergroep 

13 & 14 april Centrale eindtoets groep 8 

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

Do. 15 april MR vergadering 

Do. 15 april  Naschoolse sport (hockey) 

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 


