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9 april t/m 16 april 2021 

 

 

Crealessen & kledinggebruik 
Zoals u allen weet bieden wij onze leerlingen een 
creatief circuit aan op de middagen (crea- en 
technieklessen). Dit staat op de maandagmiddag 
voor groep 7 en 8. Op de dinsdagmiddag is dit voor 
groep 4, 5 en 6. Het is een heel gevarieerd 
programma. De leerlingen werken met veel 
verschillende werktuigen, graveerpennen, 
houtbranders en elektrische figuurzagen. Ook 
materialen, waaronder lijm, lijmpistolen, ecoline, 
verf (plakkaatverf TopColor van KG&Rolf of 
plakkaatverf van Reinders). Er zijn op school wel 
knoeischorten, maar met name voor de jongere 
leerlingen (kleuters).  
Wellicht is het een idee om op de dagen dat uw 
kind crea heeft, er rekening mee te houden wat 
betreft de kleding. Er wordt hard gewerkt, geverfd 
en met lijm gewerkt, etc. Dit kan mogelijk ook in 
kleding terecht komen en is niet altijd te 
voorkomen, daar zijn het immers ook nog kinderen 
voor. U kunt ook een oud shirt meegeven, zodat uw 
kind zich voor aanvang van de crealessen zich kan 
omkleden. 

 

Avond 4-daagse Varsseveld 
Beste wandelaars, 
 
I.v.m. het coronavirus zien wij dit jaar ook geen 
mogelijkheden om de avond 4 daagse te 
organiseren. 
De gemeente geeft tot 1 juli geen vergunning af 
voor grote evenementen zoals de vierdaagse. 
Daarom zien wij geen andere mogelijkheid om het 
weer niet door te laten gaan. 
Net als vorig jaar hopen wij op begrip en we gaan 
er van uit dat we in 2022 in goede gezondheid weer 
de 4 daagse kunnen organiseren. Mocht je 
individueel of met een kleine groep toch willen 
wandelen dan kun je meedoen aan de 
avond4daagse Home Edition, ga hiervoor naar de 
site van Avond4daagse.nl en meld je aan. 
Let wel: Dit is wel het initiatief van de KNWB en niet 
van de Avond4daagse Varsseveld. 
Voor nu, blijf gezond en hopelijk tot 2022! 
 

Vrij op 26 & 27 april (herhaling) 
Op maandag 26 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag. Dinsdag 27 april is het Koningsdag en is 
iedereen ook vrij. 
Op de studiedag gaat het team van Dorpsschool 
Halle het schooljaar 2020-2021 evalueren en de 
indelingen voor het volgende schooljaar 2021-2022 
bespreken en rond maken. Er wordt dan gesproken 
over de indeling van leerkrachten over de  
verschillende groepen, maar ook de groepsverdeling 
(welke combinatiegroepen) en de groepsindeling  
(welke leerlingen komen in de groepen). 
We zijn bezig om een innovatief plan op te zetten 
waarin we elke leerling zoveel mogelijk impulsen 
kunnen/willen geven om zich maximaal te kunnen 
ontwikkelen. I.v.m. de lockdownperiodes en het 
thuisonderwijs worden de budgetten voor het 
onderwijs voor 2 jaar lang verhoogd. We zijn aan het 
bekijken hoe we deze budgetten zo slim en goed 
mogelijk kunnen inzetten. 
Het formatieplan wordt eerst in het team besproken, 
vervolgens wordt dit voorgelegd aan het bestuur en 
worden de financiële consequenties doorgerekend. 
Het plan zal vervolgens in de medezeggenschapsraad 

Agenda 

 

Ma. 12 april Gym groep 3 t/m 8 

Ma. 12 april  Start 2e kleutergroep 

Do. 15 april Zwemmen groep 3/4 & 4/5 
Gym groep 1/2, 6/7 & 7/8 

Do. 15 april MR vergadering 

Do. 15 april  Naschoolse sport (hockey) 

Ma. 19 april Gym groep 3 t/m 8 

20 & 21 april Centrale Eindtoets 
groep 8 

Do. 22 april Zwemmen groep 3 & 7 
Gym groep 1/2, 4/5 & 6/8 

Vrij. 23 april Koningsspelen 

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 



(MR) besproken worden. Na goedkeuring van de MR 
zal het complete voorstel met alle ouders 
gecommuniceerd worden. 
Het streven is om in de weken na de meivakantie 
ouders te informeren over het nieuwe schooljaar. 
 

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.  

 

 
 
 
 

Naschoolse sport do. 15 april 
Op donderdag 15 april is er weer naschoolse sport. 
Deze keer is het thema ‘hockey’. Bij alle groepen 
hangen weer inschrijflijsten. Uw zoon/dochter kan 
zich weer inschrijven, óók kunt u deelname via 
Parro doorgeven aan de groepsleerkracht(en). 
Naschoolse sport is bedoeld voor groep 3 t/m 8. 
 

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

Blink 
Groep 3 t/m 8 werken momenteel aan het thema 
‘Leven’ met de zaakvakkenmethode Blink, onderdeel 
natuur. Naast leren met je hoofd, wordt er ook veel 
geleerd door het doen. 

Blink & natuuronderwijs 


