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Dorpsstraat afgesloten voor de school 
School niet met auto bereikbaar 
Vanaf maandag 14 juni is de weg, precies voor de 
school, volledig afgesloten voor minimaal 3 weken. 
De volledige weg wordt er direct uitgegraven. De 
voetpaden blijven zolang mogelijk liggen. Met de 
auto is de school niet bereikbaar!!!  
Waar dan wel parkeren? 
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats bij de 
Korenaar. De parkeerplaats is alleen bereikbaar 
vanaf de kant van de Roggestraat (achterkant van 
de parkeerplaats). Hier is speciaal een tijdelijke 

nieuwe ingang gecreëerd. Vanaf de Korenaar kunt 
u met uw kind(eren) naar de school lopen. Het 
verzoek is om NIET bij de tandartspraktijk te 
parkeren i.v.m. de hoeveelheid auto’s die arriveren 
en vertrekken op hetzelfde moment. Keren op deze 
plek is lastig en levert onveilige situaties op i.v.m. 
de drukte van auto’s op het moment dat er 120 
leerlingen de school proberen te bereiken. 
 

 
1. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets 

naar school 
2. Met de auto? Dan parkeren bij de Korenaar of 

uw kinderen afzetten aan de achteringang van 
de school, Aaltense weg (zandweg, dus rustig 
rijden i.v.m. stuiven en fietsende kinderen). 

 
Ophalen ook graag zoveel mogelijk lopend of op 
de fiets. Mocht u met de auto komen, dan graag 
parkeren bij de Korenaar of bij de 
achteringang/uitgang van de school (Aaltense 
weg). 

Agenda 
Ma. 14 juni  Gym groep 3 t/m 8 

Do. 17 juni Zwemmen groep 3 & 7 
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8 

Do. 17 juni Naschoolse sport 
(flessenvoetbal) 

Vrij. 18 juni Schoolfotograaf 

Ma. 21 juni Gym groep 3 t/m 8 

Ma. 21 juni Herhalingsonderzoeken GGD 
schoolarts 

Di. 22 juni Schoolreis groep 1 t/m 6 
Kamp groep 5/6 (overnachten) 

Woe. 23 juni Kamp groep 5/6 

Do. 24 juni Zwemmen groep 3 & 6 
Gym groep 1/2, 4/5 & 7 

23/24/25 juni Kamp groep 7/8 

Ma. 28 juni Studiedag vrij 

Do. 01 juli Zwemmen groep 3/4 & 4/5 
Gym groep 1/2, 6/7 & 7/8 

Do. 01 juli MR-vergadering 

Vrij. 02 juli Alternatieve kermis (Hals 
feest) 

Ma. 05 juli Gym groep 3 t/m 8 

Ma. 05 juli Algemene ledenvergadering 
(bestuur, MR/OR) 19.30 uur 

5 t/m 8 juli Oudergesprekken 

Do. 08 juli Zwemmen groep 3 & 7 
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8 

Vrij. 09 juli 2e rapport 

Ma. 12 juli Gym groep 3 t/m 8 

Di. 13 juli Musical & afscheidsavond 
groep 8 

Woe. 14 juli Wisselochtend nieuwe 
groepen schooljaar ’21-‘22 

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

Vrij. 16 juli Om 12.00 uur zomervakantie 

Ma. 30 aug. 1e lesdag schooljaar ’21-‘22 

Dorpsstraat afgesloten voor minimaal 3 weken! 
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Schoolfotograaf  
Op vrijdag 18 juni tussen 8.30-12.30 uur komt de 
schoolfotograaf weer op Dorpsschool Halle. De 
schoolfotograaf komt jaarlijks 1x op onze school. Er 
zullen 3 soorten foto’s worden gemaakt: 

1. Een individuele portretfoto (vel met grote 
foto en een vel met kleinere foto’s) 

2. Een foto met broertje(s)/zusje(s) die op 
school zitten (peuters t/m groep 8). 

3. Groepsfoto van eigen (combi)groep met 
juffen en stagiaires. 

Er zijn verschillende fotopakketjes te bestellen. Het 
standaard fotopakket per leerling kost €9,00 
(portretfoto, groepsfoto en broertje/zusje-foto). 
Voor meer info, kijk op de site van de 
schoolfotograaf…… 
https://www.deschoolfotograaf.org/  
I.v.m. de coronamaatregelen worden er geen 
broertjes/zusjes van buiten de school toegelaten 
om bij op de schoolfoto’s te komen. 

 
Schoolreisjes & kamp 
In de week van 21-25 juni zijn alle schoolreisjes en 
kampen georganiseerd. U krijgt deze week via 
Parro een bericht hoe het uitzwaaien en ophalen 
van de leerlingen is georganiseerd. Dit i.v.m. vele 
volwassenen bij elkaar waarbij we de 1,5m afstand 
willen waarborgen (de laatste loodjes……☺). 
 

Oudergesprekken 
In de week van 5-9 juli staan de oudergesprekken 
groep 1 t/m 7 gepland. Via Parro worden 
binnenkort tijden ‘opengezet’ waarop u zich voor 
een gesprek kunt inschrijven. Alle gesprekken 
zullen online gevoerd, tenzij anders geïnformeerd 
via Parro. 

 
Formatie en groepsindeling 
Deze week, uiterlijk vrijdag 18 juni, kunnen we 
informeren over hoe de formatie van onze school 
(aantal leerkrachten, groepen, onderwijs-
assistenten, etc.) eruit gaat zien voor volgend jaar. 
Uiterlijk in de week van 28 juni (na de studiedag) 
kunnen we u definitief de groepslijsten mededelen.  
Op woensdag 14 juli is de wisselochtend waarop 
alle leerlingen kennis gaan maken met hun nieuwe 

groep en eventuele nieuwe juf(fen). Voor deze 
wisselochtend worden ook alle nieuwe leerlingen 
,die voor de Kerstvakantie starten, alvast  
uitgenodigd om te komen kijken. 
 

Zwemles groep 2/3/4 (2021-2022) 
Vrijdag 11 juni hebben 
alle leerlingen van de 
inloopgroep t/m 
groep 3 een brief 
meegekregen over 
het schoolzwemmen. 
Vanaf aankomend 
schooljaar gaan alle leerlingen van groep 2,3 en 4 
elke week op woensdag zwemmen in zwembad de 
Brink. Vanaf aankomend schooljaar kunnen 
leerlingen ook zwemles onder schooltijd krijgen met 
diplomagarantie A, B (en C). Zwemles krijgen met 
diplomagarantie kost €30 per maand. Normaal kost 
dit €47,00 per maand als u zelf zwemles afneemt via 
de Brink. Dit betekent een voordeel van 36% op de 
kosten. Groep 5 t/m 8 gaat om de week óf eens per 
drie weken naar het zwembad om de 
zwemvaardigheid te onderhouden. 
Als de kosten voor ouders te hoog zijn, dan zijn er 
verschillende regelingen vanuit school waardoor 
zwemles voor iedereen mogelijk wordt gemaakt! 
 

Aanmelding nieuw lid MR 
Enige tijd geleden deden wij in de Nieuwsbrief een 
oproep voor een nieuw lid voor de 
medezeggenschapsraad (MR) als opvolger van 
Marloes Steenbergen. We hebben een aanmelding 
gekregen van Angelia Weikamp-Bonnink. Hier zijn 
we heel blij mee en we willen haar graag 
verwelkomen met ingang van komend schooljaar. 
Op 1 juli staat er een vergadering gepland en is zij 
uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Op 5 
juli tijdens de algemene ledenvergadering zal zij 
officieel benoemd worden, mits iedereen hiermee 
akkoord gaat. Mochten jullie hierover vragen en/of 
opmerkingen hebben, dan kunt u vóór 1 juli 
contact opnemen met één van de MR leden. 
 
Nienke Wolsink, Cindy te Pas &  
Marjolein Brummelman 

https://www.deschoolfotograaf.org/

