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Start voorschoolse opvang Juut & Co 

Wij (Juut & Co) kregen steeds meer aanvragen voor 
de VoorSchoolse Opvang (VSO) dat wij besloten 
hebben om na de zomervakantie, vanaf 
maandag 30-08-2021, te gaan starten met het 
aanbieden van VSO. Wij gaan in de schoolgaande 
weken op maandag, dinsdag en donderdag 
van 7.00-8.30 uur VSO draaien. De kosten voor de 
VSO zijn €7,50 per kind per uur. Als jullie in 
aanmerking komen voor kinderopvang-
toeslag, hebben jullie ook over de VSO uren recht 
op kinderopvangtoeslag. 
De kinderen kunnen bij de VSO even lekker spelen. 
Wij zorgen er voor dat ze op tijd in de klas zijn. 
Mocht je interesse of vragen hebben, neem dan 
gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op het 
telefoonnummer  0315-231775 of via de mail 
op  mariel@juutenco.nl. 
  

Rapportmap 
Vrijdag 9 juli krijgen alle leerlingen het tweede 
rapport mee. Wilt u aankomende week de 
rapportmap meegeven naar school?  
 

Tekencontrole 
Afgelopen vrijdag hebben we een erg leuke 
kermisdag op school gevierd. Door het wat hoge 
gras en spelletjes onder de bomen is de kans op 

teken groter. Het is verstandig om uw kind(eren) 
extra te controleren op teken. 
Foto’s van de kermisochtend zijn te vinden op onze 
facebooksite of te zien via onze facebookmodule 
op www.dorpsschoolhalle.nl.  
 

Verkleed schoolzwemmen 
Omdat het de laatste keer schoolzwemmen voor 
groep 8 is, mogen alle kinderen die op donderdag 
8 juli gaan schoolzwemmen, verkleed komen 
zwemmen. We gaan ook in het zwembad er een 
afscheidsfeestje van maken! De verkleedkleren 
mogen op het zwembad worden aangetrokken. 
 

Inzet Nationaal Plan Onderwijs (NPO)  
Alle scholen in Nederland hebben extra gelden 
gekregen om in te zetten met als doel om 
leerlingen uit te dagen tot versnelling in 
ontwikkeling. Na de financiële goedkeuring vanuit 
het bestuur en de adviserende rol i.c.m. 
inhoudelijke verantwoording vanuit de MR, is 
afgelopen vrijdag het plan van aanpak voor de 
aankomende twee jaar met alle ouders gedeeld via 
Parro. Tevens is de groepsverdeling en 
groepsindeling gedeeld. 
 

Musical en afscheidsavond 

We zijn erg blij dat verschillende coronaregels zijn 
versoepeld vanaf zaterdag 26 juni. Dit betekent dat 
de eindmusical van groep 8 en de afscheidsavond 
in fysieke vorm ‘gewoon’ door kunnen gaan op 
onze school. Hier zijn wij erg blij mee, want dit doet 
recht aan het afscheid van de leerlingen (en 
ouders) die wij 8 jaar lang hebben mogen 
begeleiden. Via Parro houdt juf Cindy groep 8 op de 
hoogte. Er volgt binnenkort een uitnodiging. 
 

Zomerprogramma sport 
Voor dat ze zelf de koffers pakken gaat het team 
van combinatiefunctionarissen nog één keer 
knallen met een gevarieerd zomerprogramma. 
Voor groep 1 t/m 8 van de basisscholen staat er 
sport, spel en cultuur op het menu. 
De bijbehorende poster staat in de bijlage. 
 
 

Agenda 
Ma. 28 juni Studiedag vrij 

Ma. 05 juli Gym groep 3 t/m 8 

Di. 06 juli Bestuursvergadering 

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 2,3, 4 (van 
volgend schooljaar) 
Gym groep 0/1, 4/5, 6 & 7 

Vrij. 16 juli Om 12.00 uur zomervakantie 

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

Do. 16 sept. ALV Dorpsschool Halle 19.30u 
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