Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
9 april t/m 16 april 2021
Agenda

Krekeltjes

Ma. 19 april

Gym groep 3 t/m 8

20 & 21 april

Centrale Eindtoets
groep 8

Do. 22 april
Vrij. 23 april

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

26 april
27 april

Studiedag, alle leerlingen vrij.
Koningsdag vrij

Do. 29 april

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

03-14 mei
24 mei
28 juni
16 juli

Meivakantie vrij
2e Pinksterdag vrij
Studiedag vrij
Om 12.00 uur zomervakantie

Gezocht: Nieuw MR-lid (Medezeggenschapsraad)
De medezeggenschapsraad is een wettelijk
verplicht orgaan binnen de school, waarin ouders
en personeelsleden meepraten, meedenken en
adviseren over schoolbeleid. Onze MR bestaat uit
een viertal leden, twee personeelsleden (Cindy te
Pas en Marjolein Brummelman) en twee ouders
(Marloes Steenbergen en Nienke Wolsink). We
vergaderen ongeveer 4 keer per jaar. Tussendoor
worden wij op de hoogte gehouden door de
teemgeleding en de directeur van de school over
allerlei zaken die met school te maken hebben en
wordt advies of instemming gevraagd.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
- jaarrooster
- formatieplan
- protocollen
- nieuwe schooltijden en middagprogramma
(waar we dit schooljaar mee gestart zijn)
- inzet vakdocenten
De jongste zoon van Marloes zit in groep 8 en gaat
volgend schooljaar naar de middelbare school.
Marloes zal onze MR gaan verlaten en gaan wij op
zoek naar een nieuwe kandidaat. Lijkt het u leuk
om mee te denken en mee te praten over diverse
schoolzaken op beleidsmatig niveau, dan kunt u
zich kandidaat stellen. Of wilt u graag meer
informatie? Neem dan contact op met één van de
MR leden.

Eerst een stukje geschiedenis m.m.v. Bert Eskes,
oud directeur van Dorpsschool Halle.
Het jaarlijkse optreden ´De Krekeltjes´ kent een
lange traditie op onze Dorpsschool. Hoe begon het
allemaal?
Zo’n 75 jaar geleden heette het kinderkoor van de
Dorpsschool ‘De Halse Krekeltjes’. Daar komt de
naam dus vandaan!
Er werd later, in de tijd van meester Oosterhoff,
tweejaarlijks een uitvoering gegeven op het toneel
in zaal Nijhof, bestaande uit blokfluitoptreden,
liedjes van `De Halse Krekeltjes` en een toneelstuk,
later musical. Dit was een optreden van de hoogste
klassen 5 en 6. Rond 1982 gingen de hoogste
klassen elk jaar optreden, altijd op het grote toneel
met coulissen en een zelfgemaakt decor. Na afloop
patat en cola voor alle kinderen!
Het was een gevarieerd programma waaraan
langzamerhand alle kinderen mee deden, behalve
groep 8. Zij kregen een eigen afscheidsmusical. De
voorstelling vond altijd plaats in de week voor
Pasen, waarbij de kinderen optraden in nieuwe
feestelijke voorjaarskleding.
De school groeide en werd ‘te groot’ voor ´Nijhof
van toen´. In de periode die volgde hadden we zelfs
jaarlijks drie dagen en avonden muziek, dans en
toneel in de kuil op school. En de laatste jaren
traden we weer twee dagen en avonden op in zaal
Nijhof. In de ochtenden waarbij vooral opa’s en
oma’s aanwezig waren, hadden we de officiële
generale repetitie!
En dan is het 2021 en zitten we al ruim een jaar met
beperkende maatregelen i.v.m. Corona. We zijn nu
heel blij dat de school wel open is, maar verder is
er nog niets mogelijk.
We bekijken binnenkort wat er wel of niet
mogelijk/haalbaar is en hoe we dit eventueel nog
vorm kunnen geven dit schooljaar. We kunnen
hierover gezien de huidige omstandigheden nog
geen uitspraken doen.

Koningsspelen vrijdag 23 april

EU schoolfruit

Vrijdag 23 april a.s. zijn de Koningsspelen op
Dorpsschool Halle. Alle leerlingen mogen, i.v.m.
alle spelactiviteiten, sportkleding aan.
Door de coronamaatregelen vindt er dit jaar geen
Koningsontbijt plaats, dus leerlingen moeten
‘gewoon’ thuis ontbijten.
Alle groepen starten met een sportieve opening
van de dag. Aansluitend worden er spelletjes
gespeeld op verschillende delen van het plein. Het
festijn is georganiseerd volledige in lijn met de
huidige coronamaatregelen (niet alle groepen
tegelijk buiten, werken in cohorten, etc.).
De ouderraad (OR) verzorgd een feestelijke
lekkernij voor alle leerlingen. Leerlingen die een
bepaald dieet volgen, wordt verzocht om zelf iets
feestelijks mee te geven.

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.

Juf Suzan op de koffie
Afgelopen donderdag is juf Suzan op de koffie
geweest op onze school. Het was erg fijn dat juf
Suzan er weer even was. Ook de kinderen van groep
1/2 reageerden erg enthousiast!
Stapje voor stapje gaat het weer iets beter met haar,
maar zij heeft nog wel tijd nodig om weer volledig
aan het werk te gaan. Juf Janneke zal dan ook
werkzaam blijven in groep 1/2 tot zéker aan de
zomervakantie.

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.

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

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

