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Musical en afscheidsavond

Agenda

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.

Ma. 28 juni

Studiedag vrij

Di. 29 juni

MR-vergadering

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

Oudergesprekken

Di. 13 juli

Musical & afscheidsavond
groep 8
Wisselochtend nieuwe
groepen schooljaar ’21-‘22
Zwemmen groep 2,3, 4 (van
volgend schooljaar)
Gym groep 0/1, 4/5 & 7

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 om 13.00 uur staat de digitale gespreksplanner
in Parro open tot uiterlijk vrij. 2 juli om 12.30 uur.

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 19.30u

Dorpsstraat afgesloten voor de school
Studiedag ma. 28 juni
Maandag 28 juni
zijn alle leerlingen
vrij. Het team van
Dorpsschool Halle
heeft deze dag een studiedag. Op deze dag worden
o.a. de volgende zaken besproken:
• Formatieplaatje
schooljaar
2021-2022
inhoudelijk verder bespreken.
• Afstemmen van roosters ochtend- en
middagprogramma (vakleerkrachten).
• Analyseren van toetsmoment einde schooljaar,
plan van aanpak per leerling, sublesgroep en
volledige groep.
• Ambities bespreken n.a.v. de nieuwe
strategische doelen van onze school
o Taalbeleid (begrijpend lezen)
o (Meer/hoog)begaafdheid in praktijk
(leren met hoofd, handen of hart).
o Doelgerichte kindgesprekken
o Sociaal emotionele ontwikkelingslijn

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).
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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).
Dagelijks zullen de verkeersbrigadiers de situatie
bekijken en op een plek staan waar alle leerlingen
en ouders veilig de weg over kunnen steken. Wilt u
met uw kind(eren) bespreken dat zij absoluut
oversteken bij de verkeersbrigadiers.
De stoep voor de school richting de ingang van ons
schoolplein blijft zolang mogelijk intact. Op enig
moment zal ook deze stoep vervangen worden. U
krijgt dan een Parrobericht. Op dat moment is de
school alleen bereikbaar via de achteringang vanaf
de Aaltenseweg.

Schoolfotograaf
Deze week heeft de
schoolfotograaf
de
schoolfoto’s gebracht.
Deze zijn ondertussen
ook uitgedeeld. De
schoolfoto’s zijn €11,00
per setje i.p.v. €9,00 per
setje. Mochten de
kosten een probleem zijn voor u, dan kunt u dit
aangegeven via een Parrobericht naar rickwolsink
of
een
mail
sturen
naar
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl. Uiteraard kunt u
ook bellen naar school of een gesprek inplannen. Er
zijn verschillende mogelijkheden om het voor
iedereen financieel mogelijk te maken.
Wilt u géén foto’s afnemen, dan kunnen deze weer
ingeleverd worden
op school bij de
groepsleerkracht. Alleen ongeopende fotosetjes
worden weer ingenomen.

Mondkapjes
Vanaf zaterdag 26 juni wordt de mondkapjesplicht
opgeheven. Dit betekent dat ouders en leerlingen
vanaf maandag 28 juni buiten geen mondkapjes
meer hoeven te dragen tijdens het halen en
brengen van de leerlingen. Binnen zal de
mondkapjesplicht nog worden gehanteerd als de
1,5m afstand niet gewaarborgd kan zijn. Leerlingen
van groep 6/7/8 hoeven in de loopruimtes géén
mondkapjes meer te dragen. We laten vooralsnog
géén ouders in ons gebouw (alleen nieuwe ouders
en ouders op ons verzoek).

Blokfluitles
Na de herfstvakantie
(half oktober 2021)
start er weer een
nieuwe blokfluitgroep.
In de bijlage een
vooraankondiging voor
plaatsing op de wachtlijst, want VOL=VOL!

Wisselochtend
Op woensdag 14 juli (laatste woensdag van dit
schooljaar) vindt de wisselochtend plaats. Op deze
ochtend zitten de leerlingen voor één ochtend in
het lokaal, met de groep en leerkrachten +
onderwijsassistenten zoals ze volgend schooljaar
gaan starten. Aan het einde van de ochtend krijgen
de leerlingen een leerlingenlijst mee met de
groepsfoto van hun ‘nieuwe’ groep.
Alle inloopleerlingen, die snel na de zomervakantie
starten, zullen ook uitgenodigd worden om deze
ochtend mee te maken.

