Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
21 mei t/m 28 mei 2021
Laatste keer EU-schoofruit

Agenda
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

Alternatieve kermis (Hals
feest)
Gym groep 3 t/m 8

Vrij. 09 juli
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

Do. 15 juli

Graag vanaf maandag 7 juni elke
schooldag fruit/groente mee nemen
voor het 10-uurtje.
Al jaren is ons motto :” GEZOND OP SCHOOL”.

EU schoolfruit aankomende week

Algemene ledenvergadering
(bestuur, MR/OR) 19.30 uur
Oudergesprekken
Zwemmen groep 3 & 7
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8
2e rapport

Woe. 14 juli

Op vrijdag 4 juni is het de laatste dag dat de
kinderen gratis groente en fruit van de EU krijgen
aangeboden op school. We hebben 20 weken
genoten van verschillende soorten fruit en groente,
van appel, tomaatjes tot watermeloen en ananas.
Het doel van schoolfruit om te proeven van allerlei
groente en fruit is dan ook ruimschoots behaald.
Volgend schooljaar gaan we ons weer inschrijven
en hopelijk mogen we weer meedoen! Tevens
willen we de stagiaires bedanken voor het wassen
en snijden van al het fruit en de groente, toen het
niet meer mogelijk was om hulpouders in de school
te vragen.

Vrij. 16 juli

Om 12.00 uur zomervakantie

Ma. 30 aug.

1e lesdag schooljaar ’21-‘22

Cursus brigadieren
Zwemspullen alvast aan
Denkt u eraan dat de leerlingen op donderdag alvast
hun zwemspullen aan hebben?

Vrijdag 28 mei heeft groep 7 en enkele nieuwe
ouders een cursus brigadieren vanaf 9.00 uur. Na de
cursus zijn de ouders en leerlingen gecertificeerd om
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aankomend schooljaar alle leerlingen over te laten
steken op het zebrapad voor de school. We zijn erg
blij dat er weer voldoende ouders zijn uit groep 7,
maar ook uit andere groepen, die helpen om de
veiligheid van alle leerlingen te kunnen garanderen
bij de oversteek van de Dorpsstraat.

Zwemles, diploma A & B groep 2 & 3
In samenwerking met zwembad De Brink gaat vanaf
het volgende schooljaar (2021-2022) Dorpsschool
Halle, tijdens het schoolzwemmen, zwemles
aanbieden. Leerlingen in groep 2 en 3 krijgen
binnenkort een brief mee met een verdere uitleg
over de mogelijkheden en kansen die dit met zich
meebrengt. Je zwemdiploma onder schooltijd halen
heeft vele voordelen, waaronder de tijdsinvestering
voor ouders en kinderen na schooltijd die wegvalt,
maar ook de kosten die 35% lager zijn dan zwemles
na schooltijd.

Vakantierooster/studiedagen ‘21-‘22
Na bespreking van het vakantierooster en de
studiedagen met het bestuur en na goedkeuring van
de medezeggenschapsraad (MR) kunnen we alle
data voor schooljaar 2021-2022 met u delen. Op
advies van de MR hebben we meerdere studiedagen
aan weekenden en/of vakanties gepland. Het
vakantierooster is in overleg vastgesteld met de
Zelhemse scholen en de scholen voor voortgezet
onderwijs in Doetinchem. Merendeel van de scholen
zullen dezelfde vakanties aanhouden zoals het
overzicht van onze school hieronder.

Herfstvakantie
Ma. 18 okt. t/m vrij. 22 okt. 2021
Studiedag
Woe. 3 nov. 2021
Studiedag
Vrij. 24 dec. 2021

Kerstvakantie
Vrij. 24 dec. 2021 t/m vrij. 7 jan. 2022
Studiedag
Ma. 31 jan. 2022

Voorjaarsvakantie
Ma. 28 feb. 2022 t/m vrij. 4 mrt. 2022

Paasweekend
Vrij. 15 april 2022 t/m ma. 18 april 2022

Meivakantie
Ma. 25 april 2022 t/m vrij. 6 mei 2022
Studiedag
Woe. 25 mei 2022

Hemelvaartweekend
Woe. 25 mei 2022 t/m vrij. 27 mei 2022

2e Pinksterdag
Ma. 6 juni 2022
Studiedag
Ma. 20 juni 2022

Zomervakantie
Ma. 11 juli 2022 t/m vrij. 19 aug. 2022
Op maandag 22 aug. 2022 start het schooljaar 20222023.

(Bijzonder) verlof aanvragen
Wilt u buiten deze vakantieperiodes verlof
aanvragen, dan gaat dit via het verlofformulier van
de leerplichtambtenaar van de gemeente
Bronckhorst. Door te klikken op de link hieronder
wordt u doorverwezen naar het verlofformulier en
de voorwaarden behorend bij een verlofaanvraag.
https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wiltregelen_45201/product/leerplicht-bijzonderverlof_911.html

Godsdienstvormingsonderwijs
Afgelopen week hebben alle leerlingen van de
huidige groep 6 en groep 7 een folder meegekregen
met informatie over Godsdienstvormingsonderwijs.
Het vak Godsdienstvormingsonderwijs is verweven
in het curriculum (aanbod van leerlijnen) van onze
school. In deze lessen krijgen de groepen 7 en 8
lessen over de grote wereldgodsdiensten,
waaronder Christendom, Islam, Hindoeïsme,
Boeddhisme, etc. Wij willen dat leerlingen leren wat
er allemaal ‘te koop’ is in de wereld als we spreken
over geloven. Tijdens deze lessen gaan kinderen in
discussie en andere mooie werkvormen over de
vorming en ontwikkeling van zichzelf in de wereld
(vormingsonderwijs). Deze lessen worden gegeven
door onze vakleerkracht, meester Jacco.

