Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
09 juli t/m 16 juli 2021
Nieuwe collega erbij gr. 3/4

Agenda
Ma. 12 juli

Gym groep 3 t/m 8

Di. 13 juli

Musical & afscheidsavond
groep 8
Afscheidsmoment groep 8
door groep 1 t/m 7
Wisselochtend nieuwe
groepen schooljaar ’21-‘22
Zwemmen groep 2,3, 4
(van volgend schooljaar)
Gym groep 0/1, 4/5, 6 & 7

Woe. 14 juli
Woe. 14 juli
Do. 15 juli

Vrij. 16 juli

Om 12.00 uur zomervakantie

Ma. 30 aug.

1e dag schooljaar ’21/‘22

Do. 16 sept.

ALV Dorpsschool Halle
19.30u

18-22 okt. ’21
Woe. 3 nov. ‘21
Vrij. 24 dec. ‘21
27 dec.-7 jan. ‘22
Ma. 31 jan. ‘22
28 feb.-4 mrt. ‘22
15 apr.-18 apr. ‘22
25 apr.-6 mei ‘22
Woe. 25 mei ‘22
26-27 mei ‘22
Ma. 6 juni ‘22
Ma. 20 juni ‘22
11 juli-19 aug. ‘22

Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag
Zomervakantie 2022

Vrij. 16 juli vakantie 12.00 uur
Vrijdag 16 juli start
de zomervakantie
om 12.00 uur. LET
OP!!! Normaal zijn
alle leerlingen om
12.30 uur uit, dit is
nu dus een half uur vroeger. Moment dat alle
leerlingen om 12.00 uur op zijn gehaald, gaat het
team de klas even fatsoeneren en de vakantie
inluiden op het terras van Nijhof. We zullen, onder
het genot van een hapje en een drankje,
terugblikken op een bewogen, maar goed en fijn
schooljaar en proosten op de gezondheid van alle
leerlingen, ouders, de medewerkers, vrijwilligers,
MR, OR, bestuur en alle personen die zich zó enorm
hebben ingezet in het afgelopen jaar voor
Dorpsschool Halle.

Onlangs heeft Dorpsschool
Halle een advertentie
uitgezet voor een mooie
aanvulling van ons team in
groep 3/4. We hebben 36
reacties gekregen, wat erg
netjes is in deze tijd van
steeds minder leerkrachten. Afgelopen woensdag
heeft de sollicitatiecommissie met 5 sollicitanten gesprekken gevoerd.
Unaniem heeft de commissie gekozen voor
Jacqueline Kiwitz. Juf Jacqueline zal les gaan geven
aan groep 3 en 4. Daarnaast zal Jacqueline ons
helpen en ondersteunen met het neerzetten van
het thematisch werken. Jacqueline heeft jarenlang
bij het centrum voor Natuur- en Milieueducatie
gewerkt. Zij runt haar eigen bedrijf ‘het Buitenlokaal’.
Woensdag 14 juli zal juf Jacqueline ook aanwezig
zijn bij de wisselochtend en zich voorstellen aan het
team en groep 3/4, samen met juf Boukje.
Binnenkort stelt juf Jacqueline zich verder voor in
de nieuwsbrief.

Musical & afscheid van de school
Dinsdag 13 juli zal
groep 3 t/m 8 de
musical van groep 8
gaan bekijken in de
‘kuil’(hal) van de
school. ’s Avonds zal
groep 8 deze ten tonele brengen voor de
ouders/verzorgers. Aansluitend vind het officiële
afscheid van groep 8 plaats. Woensdagochtend om
10.00 uur zullen de achtste-groepers afscheid
nemen van groep 1 t/m 7 en de peuters. Dit
gebeurt door het traditioneel trakteren op iets
lekkers. Om 10.30 uur zullen alle kinderen van onze
school groep 8 voor de laatste keer uitzwaaien en
dan zijn deze leerlingen basisschool-af!

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle
09 juli t/m 16 juli 2021
Wisselochtend woe. 14 juli
Woensdagochtend, na het uitzwaaien van groep
8, zullen alle leerlingen van groep 1 t/m 7 in hun
nieuwe groep kennismaken in hun eventuele
nieuwe lokaal. De wisselochtend start om 10.30
en duurt tot 12.30 uur. De leerlingen zullen met
hun ‘nieuwe’ groep en leerkrachten naar buiten
lopen. Mocht u nog vragen hebben aan de nieuwe
leerkrachten of even willen kennismaken, dan kan
dit op het schoolplein.
Groep 1a/2a
Juf Janneke (ma. t/m vrij.)
Juf Zoraida (ma.-di.-do. alle middagen) beschikbaar
voor beide groepen 1/2.

Groep 1b/2b
Juf Ilona (ma.-di.) en juf Sonja (woe.-do.-vrij.)
Juf Zoraida (ma.-di.-do. alle middagen) beschikbaar
voor beide groepen 1/2.

Groep 3 (3/4)
Juf Jacqueline (ma.) & juf Boukje (di. t/m vrij.)
Groep 4 (3/4)
Juf Lotte (ma.-do.) & juf Jacqueline (di.-woe.-vrij.)
Groep 5
Juf Marjolein (ma.-do.-vrij.) & juf Lotte (di.-woe.) +
juf Zoraida (ma.-di.-do.-vrij. alle ochtenden)
Groep 6 (6/8)
Juf Heleen (ma. t/m do.)
Groep 7
Juf Kelly (ma. t/m vrij.) + juf Ingrid (ma. t/m do.)
Groep 8 (6/8
Juf Cindy (ma. t/m vrij.)

Start voorschoolse opvang Juut & Co
Wij (Juut & Co) kregen
steeds meer aanvragen
voor de VoorSchoolse
Opvang (VSO) dat wij
besloten hebben om na
de zomervakantie, vanaf
maandag 30-08-2021, te
gaan starten met het
aanbieden van VSO. Wij gaan in de schoolgaande
weken op maandag, dinsdag en donderdag
van 7.00-8.30 uur VSO draaien. De kosten voor de
VSO zijn €7,50 per kind per uur. Als jullie in
aanmerking
komen
voor
kinderopvangtoeslag, hebben jullie ook over de VSO uren recht
op kinderopvangtoeslag.

De kinderen kunnen bij de VSO even lekker spelen.
Wij zorgen er voor dat ze op tijd in de klas zijn.
Mocht je interesse of vragen hebben, neem dan
gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op het
telefoonnummer 0315-231775 of via de mail
op mariel@juutenco.nl.

Zwemmen groep 2/3/4
Donderdag 15 juli gaan de huidige groepen 1/2/3
die volgend schooljaar groep 2/3/4 zijn,
‘proefzwemmen’ in zwembad De Brink. Alle
leerlingen gaan met de schoolbus naar het
zwembad en zullen feestelijk de eerste zwemles
(met diplomagarantie starten) spelenderwijs
starten. Dorpsschool Halle is één van de weinige
scholen die gaan schoolzwemmen van groep 2 t/m
groep 8. Er is media aanwezig om dit vast te leggen.
Wilt u niet dat uw zoon/dochter op de foto komt
voor in een dag- of weekkrant, dan kunt u dit
aangeven door een bericht te sturen naar
rickwolsink@dorpsschoohalle.nl
of
een
parrobericht sturen naar Rick Wolsink.

Rapportmap
Vrijdag 9 juli hebben alle leerlingen het 2e rapport
meegekregen naar huis, tenzij de rapportmap nog
niet op school is ingeleverd. Moment dat u de
rapportmap inlevert op school, zal het rapport mee
worden gegeven naar huis.

Lezen in de zomervakantie
De zomervakantie
staat voor de deur.
Geniet u ook altijd
zo van een boek of
tijdschrift in een
hangmat, lekker in
de tuin, bij het
zwembad of op het strand? Voor kinderen op de
basisschool is het heel fijn en belangrijk om ook
tijdens de zomervakantie lekker te lezen. Lezen is
namelijk een vaardigheid die door te doen op
niveau blijft en vooral doorgroeit. Wist u dat elke
dag 15 minuten (voor)lezen voor wel 1000 nieuwe
woorden per jaar zorgt?
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Hoe kunt u het lezen tijdens de zomervakantie
stimuleren?
• Geef het goede voorbeeld. Laat zien hoe leuk
het lezen van een (kinder)boek is, praat erover,
deel ervaringen en enthousiasmeer.
• Lees voor, ongeacht de leeftijd. Het is genieten
om heerlijk te kunnen luisteren naar geweldige
verhalen.
• Zorg voor een fijn aanbod aan kinderboeken.
Ga samen naar de bibliotheek, de boekhandel
of lees digitaal via een app.
• Lange rit voor de boeg? Luister een luisterboek
en verdwijn zo samen in een verhaal.
Hieronder delen we graag enkele ideeën met u om
thuis heerlijk te lezen.
1. De bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18
jaar. Daarnaast is de app 'online bibliotheek'
gratis te downloaden en zijn gedurende de
zomer alle jeugdboeken gratis toegankelijk
voor alle kinderen via boek een trip
(ook
zonder
een
abonnement)
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.ht
ml.
2. Daag uw kind(eren) uit om elke dag te lezen
door hier bijvoorbeeld (kleine) beloningen
tegenover te zetten. Denk aan een ijsje, een
film op tv mogen kiezen of een nieuw boek uit
mogen zoeken. Eventueel kan hiervoor een
bingokaart
ingezet
worden:
https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbeleving
/kinderboekenbingo/.
3. De website www.frappantefragmenten.nl
vindt u een top 40 met van bijna ieder boek een
luisterfragment. Uw kind kan dus eerst eens
stukje luisteren, wat het kiezen hopelijk
makkelijker maakt. De IJsselgroep heeft vele
boekentips bij elkaar gezet, deze zijn allemaal
ook te vinden in de online bibliotheek:
https://www.ijsselgroeppdij.nl/images/Blog/Zomerlezen/boekentips_z
omervakantie.pdf

