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Laatste keer EU-schoofruit (herhaling) 
Op vrijdag 4 juni was het de laatste dag dat de 

kinderen gratis groente en fruit van de EU krijgen 

aangeboden op school. Vanaf maandag 7 juni moet 

u zelf weer elke schooldag fruit/groente mee 

nemen naar school voor het 10-uurtje. 

Schoolfotograaf  
Op vrijdag 18 juni tussen 8.30-12.30 uur komt de 
schoolfotograaf weer op Dorpsschool Halle. De 
schoolfotograaf komt jaarlijks 1x op onze school. Er 
zullen 3 soorten foto’s worden gemaakt: 

1. Een individuele portretfoto (vel met grote 
foto en een vel met kleinere foto’s) 

2. Een foto met broertje(s)/zusje(s) die op 
school zitten (peuters t/m groep 8). 

3. Groepsfoto van eigen (combi)groep met 
juffen en stagiaires. 

Er zijn verschillende fotopakketjes te bestellen. Het 
standaard fotopakket per leerling kost €9,00 
(portretfoto, groepsfoto en broertje/zusje-foto). 
Voor meer info, kijk op de site van de 
schoolfotograaf…… 
https://www.deschoolfotograaf.org/  
I.v.m. de coronamaatregelen worden er geen 
broertjes/zusjes van buiten de school toegelaten 
om bij op de schoolfoto’s te komen. 
 

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

Vakantierooster ‘21-‘22 (+ studiedagen) 
https://www.dorpsschoolhalle.nl/organisatie/vakan
tierooster/  
 

Kansengelijkheid op Dorpsschool Halle 
We kunnen in niemands portemonnee kijken en 
dat willen we ook niet. Wat we wél willen is dat elk 
kind gelijke kansen op onze school heeft om zich 
onbezorgd te ontwikkelen. Dat betekent dat we 
onze school o.a. zo willen organiseren dat alles 
voor elke portemonnee te betalen is en nog liever 
alles zoveel mogelijk kosteloos te maken. 
In het tweede deel van deze nieuwsbrief enkele 
acties en regelingen die mogelijk zijn gemaakt om 
ervoor te zorgen dat elk kind kan meedoen aan 
alles wat wij aanbieden op onze school. 

• Regeling gemeente Bronckhorst ‘kindpakket’. 

• Financiële ondersteuning vanuit de kerk in 
Halle. 

• Ouderbijdrage €0,00 vanuit de ouderraad van 
Dorpsschool Halle. 

Agenda 
Ma. 07 juni Gym groep 3 t/m 8 

Di. 8 & woe. 9 
juni 

Gezondheidsonderzoeken 
GGD schoolarts 

Do. 10 juni Zwemmen groep 3/4 & 4/5 
Gym groep 1/2, 6/7 & 7/8 

Ma. 14 juni  Gym groep 3 t/m 8 

Do. 17 juni Zwemmen groep 3 & 7 
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8 

Do. 17 juni Naschoolse sport 
(flessenvoetbal) 

Vrij. 18 juni Schoolfotograaf 

Ma. 21 juni Gym groep 3 t/m 8 

Ma. 21 juni Herhalingsonderzoeken GGD 
schoolarts 

Di. 22 juni Schoolreis groep 1 t/m 6 
Kamp groep 5/6 (overnachten) 

Woe. 23 juni Kamp groep 5/6 

Do. 24 juni Zwemmen groep 3 & 6 
Gym groep 1/2, 4/5 & 7 

23/24/25 juni 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 

Do. 01 juli MR-vergadering 

Vrij. 02 juli Alternatieve kermis (Hals 
feest) 

Ma. 05 juli Gym groep 3 t/m 8 

Ma. 05 juli Algemene ledenvergadering 
(bestuur, MR/OR) 19.30 uur 

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

Vrij. 16 juli Om 12.00 uur zomervakantie 

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

https://www.deschoolfotograaf.org/
https://www.dorpsschoolhalle.nl/organisatie/vakantierooster/
https://www.dorpsschoolhalle.nl/organisatie/vakantierooster/
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Ouderbijdrage €0,00 
Onlangs heeft het bestuur van de Hallsche 
Schoolvereniging akkoord gegeven om te streven 
naar een ouderbijdrage voor alle ouders/leerlingen 
van €0,00. De school heeft samen met de ouderraad 
een brainstormgesprek gevoerd om te kijken of dit 
mogelijk is en hoe we dit realiseren zonder dat onze 
activiteiten veranderen qua financiën en kwaliteit. 
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV op ma. 5 
juli) zal een voorstel gedaan worden en zullen alle 
leden van de Hallsche Schoolvereniging (alle ouders) 
moeten stemmen voor goedkeuring van de verlaging 
ouderbijdrage. 
 

Lager inkomen? Vraag kindpakket aan! 
Gemeente Bronckhorst heeft een regeling voor 
kinderen waarvan de ouders een laag inkomen 
hebben (tot 120% van de bijstandsnorm). 
Natuurlijk wilt u ook graag dat uw kind mee kan 
doen aan schoolactiviteiten, zijn of haar verjaardag 
kan vieren of dat u met het gezin een dagje weg 
kunt. Ook als er thuis weinig geld is. Wist u dat de 
gemeente dan bij kan springen met een 
kindpakket? Speciaal om deze belangrijke 
momenten voor alle kinderen mogelijk te maken. 
Kindpakket aanvragen 
Hebt u het financieel moeilijk en woont u in de 
gemeente Bronckhorst dan kunt u via 
www.bronckhorst.nl/kindpakket met uw DigiD een 
aanvraag doen. Kijk onder ‘goed om te weten’ op 
deze website wat de maximale hoogte van uw 
inkomen en/of vermogen mag zijn. 
U kunt een aanvraag doen voor: 
• Dagje(s) uit: bijdrage entree of abonnement op 
een museum, pretpark of dierentuin (4 tot 18 jaar) 
• Nieuwe kleding (zomer- en winterpakket 0 tot 18 
jaar 
• Een verjaardagsbox (groep 1 t/m groep 8) 
• De kosten van schooluitjes (4 tot 18 
jaar)/schoolkamp groep 7/8 basisschool, als school 
de kosten hiervan niet betaalt. 
• Bioscoopbon met drinken en een snack (voor 
kinderen t/m groep 8 + ook een bioscoopbon voor 
een ouder/ begeleider (4 tot 18 jaar) 
• Schoolspullen: bijvoorbeeld een rugtas of etui (4 
tot 18 jaar) 
Gaan er al oudere kinderen uit uw gezin naar de 
middelbare school of heeft u thuis nog kinderen 

onder de 4 dan kunt u daar ook een aanvraag voor 
indienen. Voor deze leeftijd zijn andere pakketten 
aan te vragen. 
Lukt het aanvragen niet of wilt u een gesprek over 
uw (financiële) situatie? Neem dan contact op met 
het sociaal team via (0575) 75 02 50. 
Financiën bespreken is vaak een moeilijk, lastig 
onderwerp. U kunt ook een Parrobericht sturen 
naar school gericht aan Rick Wolsink. Uw  
persoonlijke situatie zal anoniem blijven en samen 
zullen we kijken of er financiële tegemoetkomingen 
mogelijk zijn. 
 
Op dit moment wordt er met de gemeente overlegd 
over bovenstaande regeling over het toevoegen van 
de kosten van de schoolfotograaf en de 
ouderbijdrage voor de scholen in Bronckhorst. 
 
Noaberschap vanuit de kerk (diakonie) 
Vanuit de kerk in Halle wordt er jaarlijks een goed 
doel gezocht en aangewezen om financieel te 
ondersteunen. Dit jaar wil de kerk, i.v.m. de 
coronacrisis, financieel ondersteunen aan de 
mensen direct in Halle.  
Wilt u een extraatje voor uw kind(eren), maar 
financieel is dit momenteel lastig door een 
veranderd inkomen door bijv. de coronacrisis? 
Neemt u dan contact op met Rick Wolsink. Dit kan 
via een belletje, mail of een Parrobericht. Uiteraard 
kunt u ook Rick Wolsink aanspreken, maar vaak is 
een financiële situatie bespreken een lastig punt. Een 
Parrobericht sturen is dan ook géén probleem! 
De kerk wil graag kinderen ondersteunen met bijv. 
financiële steun voor o.a. 

• Zwemlessen 

• Sportlessen 

• Kosten richting het voortgezet onderwijs 
(fiets, laptop, boeken, etc.) 

• Nieuw speelgoed 

• Abonnement op een tijdschrift 

• Typeles 

• Cursus (dans, toneel, tekenen, etc.) 

 
Sporten voor iedereen 
Sporten moet voor ieder kind mogelijk worden 
gemaakt, want sporten zorgt voor een betere 
gezondheid zowel psychisch als lichamelijk. Als de 
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contributie voor een sportclub niet in uw financiële 
plaatje meer past, dan kan onze vakleerkracht gym 
(Lise Middelkoop) u helpen met financiële 
ondersteuning. Er zijn niet alleen financiën voor de 
contributie  aan te vragen, maar ook alles wat er 
nodig is om een sport goed uit te kunnen oefenen 
(bijv. kleding, materiaal, etc.). U kunt in gesprek gaan 
met de directeur Rick Wolsink, een bericht via Parro 
sturen, mailen of bellen. 

 
MOEDER IS EEN HELD  
 

Mijn moeder is een held  

Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten. In het 
weekend iets lekkers erbij. Zo gauw de kinderbijslag 
er is, krijgen we nieuwe kleren en schoenen als die 
nodig zijn.  
 

Mijn moeder is een held 

Ze is veel onderweg om koopjes te zoeken. Ze vindt 
altijd wel weer iets uit. Laatst nog had ze een 
cadeaubon van haar vrijwilligerswerk gekregen. Daar 
heeft ze iets van gekocht bij de HEMA Dat bracht ze 
de volgende dag weer terug en toen kreeg ze er 
contant geld voor. Daarvan konden we extra 
boodschappen doen bij de Aldi Ze nemen daar 
namelijk geen cadeaubonnen aan. Toen hebben wij 
wel gezegd dat ze iets extra lekkers voor zichzelf 
moest kopen, want het was toch haar extraatje 
geweest.  
 

Mijn moeder is een held  

Ze heeft op mijn roze blouse van vorig jaar een 
paarse bies gestikt Nu hoor ik er helemaal bij Ze heeft 
gevoel voor mode  

 

 
Mijn moeder is een held  

Laatst nog heeft ze het geld dat we kregen van de 
gemeente om ons te laten sporten gebruikt om de 
huur te betalen, want de woningbouw deed moeilijk. 
Toen heeft ze het betalen van de energie twee 
weken opgeschoven om onze sport te betalen. Met 
het geld van de belasting, heeft ze daarna Essent 
betaald toen daar een dreigbrief van kwam en de 
school heeft ze gevraagd te wachten tot de 
kinderbijslag binnen is. En nou is alles weer mooi 
rond. Knap hè?  
 

Mijn moeder is een held 

Ze heeft een prachtige smoes verzonnen, waardoor 
ik niet mee hoefde op schoolreis. Nou hoeven we 
gelukkig ook niet meer na te denken over de 
aanschaf van een toilettas met spullen, zakgeld, 
pyjama, ondergoed dat door iedereen gezien mag 
worden, extra beltegoed, de verzekering, vervanging 
zoeken voor mijn krantenwijk en het geld van twee 
keer oppassen mis lopen.  
 

Mijn moeder is een held 

Maar ik kan niet over haar opscheppen, omdat ze 
niet wil dat iemand weet dat we zo weinig geld 
hebben. 
 

 
 
 
We helpen u graag om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn. We gunnen elk kind dat extra 
stukje onbezorgdheid en geluk! 
 
Team Dorpsschool Halle 


