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Fysiek onderwijs na thuisonderwijs 
Fase van ‘forming’ 
Fysiek onderwijs is nu weer 4 weken gestart en alle 
groepen komen weer in een mooi en goed 
schoolritme. Leerlingen en groepen hebben elkaar 
gemist en het is fijn dat alles weer enigszins 
‘normaal’ is/wordt. Deze eerste fase wordt de 
‘formingsfase’ genoemd. Leerlingen worden 
meegenomen in wat de normen en waarden + regels 
van de school zijn en wat er van hen verwacht wordt. 
Fase van ‘storming’ 
In het groepsproces is het volledig normaal dat, na 
een aantal weken fysiek onderwijs, de groep weer 
opnieuw grenzen gaat opzoeken wat wel en wat niet 
kan en mag. Dit is vergelijkbaar met de eerste  
weken na de zomervakantie in een nieuwe groep 
(Gouden weken). Deze fase wordt de ‘stormingfase’  

 
genoemd. In deze fase zie je dat er veel discussies 
ontstaan tussen leerlingen en daardoor ook 
meerdere conflicten. Dit is normaal en niet zorgelijk. 
Mogelijk hoort u thuis verhalen over conflicten en 
wordt er wel eens gemopperd over school door uw 
kind. De meeste zaken zien en horen wij op school en 
pakken dit met de groepsvorming altijd op.  
Mochten er zaken zijn waar u zich zorgen over 
maakt, dan is het altijd goed om dit kort te sluiten 
met de groepsleerkrachten. Via Parro kunt u 
eenvoudig contact leggen met de leerkracht. 
 

Splitsing kleutergroepen na Pasen 
De aankomende weken starten er 8 nieuwe kleuters, 
waarmee de kleutergroep op 35 kleuters in de groep 
heeft. Dit is uiteraard een te groot aantal om nog 
effectief en goed onderwijs te verzorgen, zoals wij 
dat verantwoord vinden. Omdat de groep zo vol 
stroomt wordt groep 1/2, vrij snel na de Paasdagen 
gesplitst in 2 kleinere groepen. De splitsing gebeurt 
op 5 ochtenden. Alleen op maandag-, dinsdag- en 
dondermiddag is de groep als geheel bij elkaar. De 
verdeling wordt gemaakt op ontwikkelingsgebied en 
kan wisselend zijn als we kijken naar de ontwikkeling 
van de taal- en rekenvaardigheden. Alle pauzes en 
buitenspeelmomenten zijn altijd gezamenlijk, zo 
blijven vriendjes en vriendinnetjes elkaar ook zien. 
 

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. 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 

13 & 14 april Centrale eindtoets groep 8 

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



Pasen 2021 
Voorstellen 
Wij zijn Jikke en Silke en wij zijn 19 jaar en komen 
uit het mooie dorpje Zelhem. Je hebt ons vast wel 
eens zien lopen op school. Dit kan kloppen, want 
wij lopen stage in groep 3/4 en 6/7. Wij doen de 
opleiding onderwijsassistent op het Graafschap 
College in Doetinchem. Wij zitten nu in ons laatste 
jaar. Dat betekent voor ons dat we examen moeten 
doen. Dit sloot voor ons mooi aan om dit als 
examenopdracht te doen. We hebben het 
ontzettend naar ons zin op deze school. We hopen 
dat er nog een leuke tijd tegemoet gaat komen 
samen met jullie. 
Paasdag   
Op donderdag 1 april is er voor de leerlingen van 
Dorpsschool Halle een Paasviering georganiseerd.  
Het is van 8:30 tot 14:45 op school. Er vinden 
verschillende activiteiten plaats die dag, 
waaronder een brunch. Hierdoor hoeven de 
kinderen geen brood en drinken mee te nemen 
voor tussen de middag. Wel moeten de kinderen 
drinken meenemen voor bij het fruit eten.  
OR 
De brunch wordt voorbereidt door Ingrid samen 
met haar stagiaire. De brunch is mede mogelijk 
gemaakt door de OR. Hiervoor willen wij jullie heel 
erg bedanken. Doordat er natuurlijk corona is, kan 
de OR niet zoveel voor onze school betekenen, 
daarom wilden wij op deze manier hen toch bij 
Pasen betrekken. 
De activiteiten die gaan plaatsvinden zijn 

• Een spelcircuit over Pasen. Dit wordt 
buiten om de school heen gedaan. Dit zijn 
verschillende vragen over Pasen en de 
antwoorden daarvan vormen een zin. Het 
is voor de kinderen leuk en uitdagend. Ze 
worden hierbij begeleidt door hun eigen 
juf. Die loopt met hun mee. Daarnaast 
staan Juf Jikke en Juf Silke ook buiten om 
de kinderen te begeleiden. 

• Daarnaast hebben wij een crea opdracht 
verzonnen. Groep 4/5 gaat een kleine 
circuit doen met 2 opdrachten. Hierbij 
duren beide opdracht een half uur. Groep 
6,7 & 8 maken een ander leuk paas knutsel 
waar ze wel een uur zoet mee zijn. 

• Als laatste gaan we een gym activiteit 
doen. Dit wordt verzorgt door juf Lise en 
haar twee stagiaires. Zodat de kinderen 

toch lekker hun ei 😉 kwijt kunnen. 

  
Hierin gaan ze rouleren in verschillende rondes 
door de dag heen.   
We hopen dat we jullie hiermee genoeg 
geïnformeerd hebben. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Jikke en Silke. 
 

Zorgen rondom inval (overdenking)  
U hoort vast berichten dat sommige groepen of 
hele scholen moeten sluiten i.v.m. een tekort aan 
invalkrachten voor de verschillende groepen. Oók 
onze school heeft deze week op 3 dagen groepen 
op creatieve manieren moeten bemannen. Niet 
omdat we zelf te maken hebben met 
coronabesmettingen, maar omdat leerkrachten 
preventief in quarantaine moeten door 
besmettingen elders of andere omstandigheden. 
We hopen dat onze school deze ellendige situaties 
bespaard blijven. Om deze reden hebben we op 
school extra maatregelen getroffen om 
besmettingen e.d. zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Hierover hebben we u al eerder geïnformeerd. 
Het blijft steeds de vraag niet óf we groepen naar 
huis moeten sturen, maar meer wanneer dit ons 
gaat overkomen. 
We zien dat ouders rondom de school goed afstand 
houden en ook bewuste keuzes maken in wat wel 
en wat niet kan.  
Laten we hopen dat we redelijk ‘normaal’ de 
aankomende periode door gaan komen nu de 
besmettingen helaas weer oplopen. 
 
Dit weekend heb ik het geluk gehad om 
gevaccineerd te kunnen worden. Ik ben hier 
ontzettend blij mee!!! 
Ik hoop dat iedereen hier op eenzelfde positieve 
manier naar kan en wil kijken, uiteraard staat wél 
of niet vaccineren voor iedereen volledig vrij. 
Ik hoop dat iedereen de juiste keuzes maakt voor 
nu en de aankomende periode, kijkend naar het 
eigen gezin, maar ook rekening houdend met elke 
andere situatie waar u en uw kinderen zich in 
begeven. Ik hoop nog meer dat iedereen gezond 
blijft, want gezondheid is erg veel waard! 
 
Rick Wolsink 
Directeur Dorpsschool Halle 
 


