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Agenda
Ma. 21 juni

Gym groep 3 t/m 8

Ma. 21 juni

Herhalingsonderzoeken GGD
schoolarts
Schoolreis groep 1 t/m 6
Kamp groep 5/6 (overnachten)
Kamp groep 5/6

Di. 22 juni
Woe. 23 juni
Do. 24 juni
23/24/25 juni

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

Di. 29 juni

MR-vergadering

Ma. 28 juni

Studiedag vrij

Do. 01 juli

Ma. 05 juli

Zwemmen groep 3/4 & 4/5
Gym groep 1/2, 6/7 & 7/8
Alternatieve kermis (Hals
feest)
Gym groep 3 t/m 8

5 t/m 8 juli

Oudergesprekken

Do. 08 juli
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

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

Vrij. 02 juli

Woe. 14 juli
Do. 15 juli

Vrij. 16 juli

Om 12.00 uur zomervakantie

Ma. 30 aug.

1e lesdag schooljaar ’21-‘22

Do. 16 sept.

ALV Dorpsschool Halle

Oudergesprekken
Op 5 t/m 8 juli vinden de oudergesprekken weer
plaats. Op vrijdag 9 juli krijgen alle kinderen het
tweede rapport mee. Dit laatste gesprek van het
schooljaar is niet verplicht, maar alleen bedoeld als
u specifieke zaken wil bespreken. Het kan ook zijn
dat de leerkracht u uitnodigt. Vanaf maandag 28
juni staat de digitale gespreksplanner in Parro open
tot uiterlijk vrijdag 2 juli om 12.30 uur.

Dorpsstraat afgesloten voor de school
School niet met auto bereikbaar
Eén dezer dagen zal de school niet meer direct
bereikbaar zijn. Elke ochtend zullen de klaarovers
bekijken wat de beste plek is om alle leerlingen en
ouders de weg over te laten.

Waar dan wel parkeren?
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats bij de
Korenaar. De parkeerplaats is één dezer dagen
alleen nog maar 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).
3. 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).

Schoolfotograaf
Afgelopen vrijdag 18 juni is de schoolfotograaf op
school geweest. Er zijn, in tegenstelling tot het
vorige bericht in de nieuwsbrief, géén
broertje/zusje-foto’s gemaakt. Dit in overleg en
verzoek van de fotograaf, i.v.m. de geldende
coronamaatregelen. Bij de start van het nieuwe
schooljaar zal de schoolfotograaf nogmaals op
school komen om deze foto’s alsnog te maken (als
alle maatregelen dit toelaten!).

Formatie en groepsindeling
Afgelopen week heeft het bestuur van onze school
de financiële goedkeuring gegeven om te kunnen
starten met 6 groepen.
• Combigroep 1a/2a (14 leerlingen)
• Combigroep 1b/2b (14 leerlingen)
• Combigroep 3/4 (10 & 13 leerlingen)
• Enkele groep 5 (24 leerlingen)
• Enkele groep 7 (19 leerlingen)
• Combigroep 6/8 (10 & 13 leerlingen)
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De combigroepen 3/4 & 6/8 worden (bijna) alle
ochtenden gesplitst en krijgen de lessen aangeboden
door een leerkracht. Dit betekent dat de
theoretische lessen worden gegeven in zéér kleine
groepjes. In de middag worden de groepen
samengevoegd en krijgen de groepen les van de
vakleerkrachten (gym, zwemonderwijs, muziek,
crea- en techniek en godsdienstvormingsonderwijs).
Onze onderwijsassistenten begeleiden de groepen
naar de vakleerkrachten toe.
Groep 1a/2a (14 leerlingen)
Groep 1b/2b (14 leerlingen)
Groep 3 (10 leerlingen)
Groep 4 (13 leerlingen)
Groep 5 (24 leerlingen)
Groep 6 (10 leerlingen)
Groep 7 (19 leerlingen)
Groep 8 (13 leerlingen)
De twee enkele groepen (groep 5 & 7) krijgen extra
ondersteuning van onze onderwijsassistenten i.v.m.
de groepsgrootte.
Deze week zal een uitgebreidere formatiebrief
volgen met nadere uitleg hoe we precies gaan
werken volgend jaar en hoe de middelen NPO
(Nederlands Plan Onderwijs met extra gelden voor
extra ontwikkelingskansen) worden ingezet. De
uitwerking van dit plan moet eerst nog goedgekeurd
worden door de medezeggenschapsraad (MR) van
onze school.

Zwemles in groep 2/3/4 op woensdag
Deze week wordt de brief ‘zwemles met
diplomagarantie’ in een schema geïnventariseerd.
Na een overleg met de Brink, krijgt u verdere
informatie hoe het zwemlesprogramma er verder uit
komt te zien.
Als de kosten voor ouders te hoog zijn, dan zijn er
verschillende regelingen vanuit school waardoor
zwemles voor iedereen mogelijk wordt gemaakt! U
kunt dit eventueel kenbaar maken op de manier die
het meest comfortabel voelt……via een Parrobericht
naar
Rick
Wolsink,
via
de
mail
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl, via een telefoontje
of een gesprek.

Algemene ledenvergadering verzet
Op de jaarkalender staat op 5 juli de algemene
ledenvergadering gepland van het schoolbestuur,
de MR en de OR.
In overleg met het bestuur, de MR en de OR, wordt
deze algemene ledenvergadering verplaatst naar
donderdag 16 september. We hopen dat we dan
ouders weer fysiek mogen ontvangen in onze
school. Er vinden verschillende stemrondes plaats,
waarbij we het belangrijk vinden dat er veel leden
fysiek aanwezig zijn.
• Stemmen
rondom
bestuurlijke
verandering/transitie van de Hallsche
Schoolvereniging.
• Stemmen over een nieuw MR-lid.
• Stemmen over verandering van de
ouderbijdrage.

Hals’ School- en Volksfeest
Helaas heeft de
organisatie van de
Halse
kermis
vooralsnog geen
goedkeuring
gekregen om een
kermis te kunnen
gaan vieren in Halle. Dit betekent dat de reguliere
kermisactiviteiten voor de school ook niet door
kunnen gaan. Ontzettend jammer uiteraard!
Dit betekent dat we, net als vorig jaar, een eigen
alternatieve kermis (schoolfeest) organiseren. Er
zijn, in samenwerking met de school, een groep
enthousiast studenten die een fantastisch feest
aan het organiseren zijn. Zowel de school, als de
ouderraad hebben een mooi budget beschikbaar
gesteld om een goed alternatief feest voor elkaar
te krijgen.
De schoolkermis/schoolfeest vindt plaats op de
datum die al voor de Halse kermis gepland stond,
vrijdag 2 juli. Verdere informatie volgt spoedig door
het organiserend team.

Herhalingsonderzoeken GGD
Maandag
21
juni
zijn
er
weer
herhalingsonderzoeken gepland voor leerlingen
van onze school. U heeft een uitnodiging gekregen
als uw zoon/dochter is uitgenodigd. Voor de juiste
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looproute kunt u de pijlen volgen die bij de
hoofdingang van de school staan aangegeven.

Mondkapjes ouders op het plein
Op dit moment volgt onze school nog steeds het
dringende advies voor volwassenen om
mondkapjes te dragen op ons plein. Dit geldt zowel
met het halen, als het brengen van de leerlingen.
Mogelijk
dat
zaterdag
26
juni
het
mondkapjesgebruik in heel Nederland wordt
afgeschaft. Tot aan dat moment vragen wij aan alle
ouders om de mondkapjes te blijven dragen op en
rond ons plein.

