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Alle leerlingen 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.  
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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? 
 

Studiedag maandag 26 april 
Maandag 26 april heeft het volledige team van de 
Dorpsschool een studiedag. Tijdens deze studiedag 
zal het ‘Nationaal onderwijs plan’ centraal staan. Het 
Nationaal onderwijs plan heeft te maken met de 8,5 
miljard euro die beschikbaar wordt gesteld voor 2 
jaar, in o.a. basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
Gemiddeld krijgen scholen zo’n €700,00 per leerling 
om ontwikkelingsimpulsen te stimuleren.  
Waar kunnen de financiële middelen voor ingezet 
worden? 
Het geld wordt beschikbaar gesteld voor bijv. 
teamscholing (ontwikkeling van leerkrachten en 
teams), speciale aanpak van leerlingen die mogelijk, 
in het afgelopen coronajaar nadelige gevolgen 
hebben ondervonden op het gebied van onderwijs. 
Dit op zowel didactisch en/of sociaal emotioneel 
gebied. Ook kunnen gelden ingezet worden om de 
culturele, kunstzinnige en creatieve vaardigheden 
van leerlingen te vergroten. 
Onderwerp van gesprek 
Het team van Dorpsschool Halle gaat het afgelopen 
schooljaar evalueren, een plan van aanpak maken 
voor de aankomende twee jaar om ons onderwijs 
verder ontwikkelen.  
Doelen van de dag 
Aan het eind van de dag willen wij ons plan helder 
hebben, de formatie voor een groot deel ingevuld 
hebben en concept leerlinglijsten klaar hebben. 

 
We wensen iedereen fijne vrije dagen! We hopen 
iedereen woensdag weer op school te zien. 
 

 

Agenda 

 

26 april Studiedag, alle leerlingen vrij. 

27 april Koningsdag vrij 

Do. 29 april Zwemmen groep 3 & 6/8 
Gym groep 1/2, 4/5 & 7 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 

16 juli Om 12.00 uur zomervakantie 


