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Juf Sonja extra week vakantie

Agenda
03-14 mei

Meivakantie vrij

Ma. 17 mei

Gym groep 3 t/m 8

Do. 20 mei

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

Ma. 24 mei

2e Pinksterdag vrij

Do. 27 mei
Vrij. 28 mei

Zwemmen groep 3 & 7
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8
Cursus brigadieren groep 7

Ma. 31 mei

Gym groep 3 t/m 8

Do. 03 juni

Zwemmen groep 3 & 6/8
Gym groep 1/2, 4/5 & 7
Gym groep 3 t/m 8

Ma. 07 juni
Di. 8 & woe. 9
juni
Do. 10 juni
Ma. 14 juni
Do. 17 juni
Ma. 21 juni
Ma. 21 juni
Di. 22 juni
Woe. 23 juni
Do. 24 juni

Gezondheidsonderzoeken
GGD schoolarts
Zwemmen groep 3/4 & 4/5
Gym groep 1/2, 6/7 & 7/8
Gym groep 3 t/m 8
Zwemmen groep 3 & 7
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8
Gym groep 3 t/m 8
Herhalingsonderzoeken GGD
schoolarts
Schoolreis groep 1 t/m 6
Kamp groep 5/6 (overnachten)
Kamp groep 5/6

23/24/25 juni

Zwemmen groep 3 & 6
Gym groep 1/2, 4/5 & 7
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
MR-vergadering

Do. 01 juli
Vrij. 02 juli
Ma. 05 juli
Ma. 05 juli
5 t/m 8 juli
Do. 08 juli

Op eerdere momenten dit schooljaar heeft juf Sonja
extra dagen gewerkt in groep 1/2. Aankomende
week neemt juf Sonja deze dagen op en zal juf Ilona
extra werken, samen met juf Janneke en juf Zoraida.
Alleen op donderdag wordt er een vervanger in één
van de twee groepen 1/2 ingezet.

Juf Suzan
Aankomende week komt juf Suzan een kopje koffie
drinken op school. Voor de meivakantie is juf Suzan
ook op school geweest. Na aankomende week zal juf
Suzan haar werkzaakheden stap voor stap weer gaan
oppakken. We zijn erg blij dat het dus steeds beter
gaat met juf Suzan en dat ze weer op verschillende
momenten op school zal zijn.

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.

Alternatieve kermis (Hals
feest)
Gym groep 3 t/m 8
Algemene ledenvergadering
(bestuur, MR/OR) 19.30 uur
Oudergesprekken

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

Vrij. 09 juli

Zwemmen groep 3 & 7
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8
2e rapport

Ma. 12 juli

Gym groep 3 t/m 8

Starttijd van de lessen

Di. 13 juli

Musical & afscheidsavond
groep 8
Wisselochtend nieuwe
groepen schooljaar ’21-‘22
Zwemmen groep 3 & 6/8
Gym groep 1/2, 4/5 & 7

Elke dag starten de lessen op school om 8.25 uur!
Om 8.30 uur op school komen is dus iets te
laat .

Woe. 14 juli
Do. 15 juli

Vrij. 16 juli
Ma. 30 aug.

Om 12.00 uur zomervakantie

1e lesdag schooljaar ’21-‘22

Crealessen & kledinggebruik
Denkt u aan extra (oude) trui/t-shirt meegeven op de
dagen dat uw zoon/dochter de crealessen heeft?
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Start administratieve kracht

Zelftesten basisonderwijs

Maandag 17 mei start Madeleine weer fysiek op
school. Madeleine is tijdens het barre winterweer,
bij de start van het kalenderjaar, gevallen. Madeleine
heeft hierbij haar heup gebroken. Ondertussen is ze
helemaal hersteld en start maandag weer op onze
school.
Mocht u een telefoonnummer, adres e.d. gewijzigd
willen hebben, dan kunt u mailen met
madeleinebeun@dorpsschoolhalle.nl.

Alle medewerkers hebben voor de meivakantie een
doos met zelftesten meegekregen naar huis. De
overheid voorziet alle scholen van deze zelftesten.
De medewerkers van Dorpsschool Halle testen zich
preventief 2x per week. Ook stagiaires, externen en
de vakleerkrachten krijgen de mogelijkheid om zich
te laten testen op de avond voordat de werkdag
begint. Tot op heden is iedereen bereid om de
zelftesten te gebruiken. Dit is uiteraard geen
verplichting, maar een extra middel om de veiligheid
van alle leerlingen, de medewerker zelf en collega’s
nog meer te kunnen waarborgen.

Geannuleerde activiteiten
Vrijdag a.s. zou het openluchtspel plaatsvinden
rondom het feit dat Halle 75 jaar geleden is bevrijd
van de Duitse bezetters. Alle activiteiten rondom de
festiviteiten zijn geannuleerd i.v.m. corona.
Evenals afgelopen jaar worden alle activiteiten een
jaar uitgesteld.

Studiedag voor de vakantie
Voor de meivakantie heeft het team van
Dorpsschool Halle een goede studiedag gehad. In
een volgende nieuwsbrief zullen we u verder
informeren over het definitieve vakantierooster,
studiedagen e.d. voor schooljaar 2021-2022.
Ook kunnen we u binnenkort informeren hoeveel
groepen er geformeerd gaan worden en wie welke
groep gaat lesgeven.

Schoolreisjes en kamp groep 5/6 & 7/8
Er is besloten om de kampen en de schoolreisjes van
alle groepen door te laten gaan. De schoolreisjes zijn
allemaal gepland op buitenlocaties. De leerlingen
zullen met een bus op schoolreisje gaan.
Begeleiding op de kampen zijn alleen medewerkers
van onze school. Er is gekozen om geen ouderhulp in
te schakelen. De begeleiders zullen vooraf en
achteraf preventief getest worden.

Juf Marjolein licht haar studie rekencoördinator & de
invoering van de nieuwe rekenmethode toe.

