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Corona protocol basisscholen

Agenda
Ma. 30 aug.

1e dag schooljaar ’21/‘22

Ma. 30 aug.

Gymles groep 2 t/m 8 (op
school, geen gymkleding)
Start typeles groep 6

Di. 31 aug.
Woe. 1 sept.
Do. 2 sept.

Gymles groep 1, 5, 6/8
Zwemles groep 2/3/4
Schoolzwemmen gr. 5/7

Ma. 06 sept.

Ondersteuningsteam (OT)

Ma. 08 sept.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 09 sept.

Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Opleidingsdag rekencoordinator juf Marjolein
Schoolzwemmen gr. 6/8

Do. 09 sept.
Do. 09 sept.
Do. 16 sept.
Do. 23 sept.

ALV Dorpsschool Halle
19.30u
Bureau Halt groep 7/8

Do. 23 sept.

Naschoolse sport ‘tikspel’

Do. 14 okt.

MR-vergadering

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

Welkom terug op school!
We hopen dat alle gezinnen een hele fijne
zomervakantie achter de rug hebben. We hopen ook
dat iedereen goed gezond is gebleven.
We hebben erg veel zin om te starten, de school is er
helemaal klaar voor. Er zijn weer hele mooie nieuwe
dingen gerealiseerd in de zomervakantie. We laten
hier snel meer over horen en zien!
We begroeten graag alle ouders en leerlingen,
maandag 30 augustus vanaf 08.15 uur, op ons
schoolplein. Alle leerlingen worden opgevangen
door de leerkrachten op het plein en we zullen
gezamenlijk het schooljaar openen om 8.25 uur.

Tot en met vrijdag 19 september blijven de meeste
coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat
we helaas nog steeds geen ouders kunnen
ontvangen in onze school. We houden ons aan het
protocol. Het dragen van mondkapjes op en rond
het plein is niet meer nodig, evenals dragen van
mondmaskers in de school voor personeel en
leerlingen. Graag attentie voor 1,5m afstand tot
elkaar! De inloop en manier van werken blijft dus
zoals iedereen dit ook gewend was voor de
zomervakantie.
Vanaf 8.15 uur staat één van de kleuterjuffen
buiten om de leerlingen te ontvangen, waarna ze
zelfstandig naar binnen kunnen lopen waar een
tweede juf en een onderwijsassistent de leerlingen
helpt om naar de juiste klas te gaan.
Alle andere kinderen komen dagelijks hun ‘eigen
ingang’ binnen.
Hoofdingang: groep 1/2
Zij-ingang (bij directiekamer): groep 3/4
Achteringang: groep 5, 7 & 6/8

Aanspreekpunt voor ouders
We werken vanaf dit schooljaar met leerkrachten
die volledig werken, maar ook leerkrachten die
flexibel werken (alleen de ochtend). De
groepsverantwoordelijke leerkrachten lopen
ALTIJD aan het einde van de dag, samen met de
groep, naar buiten. U kunt op deze manier de juiste
persoon spreken om schoolzaken door te spreken.
Natuurlijk kunt u ook de leerkracht(en) via Parro
bereiken om vragen te stellen of zaken aan te
geven.

Start maandag 30 augustus
Maandag 30 augustus start de school weer om 8.25
uur. Vanaf 8.15 uur staan de brigadiers op de ‘oude
plek’, recht voor de school klaar, om alle leerlingen
de weg over te laten.
Alle leerlingen mogen het schoolplein op en buiten
wachten bij hun eigen (nieuwe) groepsleerkracht.
Meester Rick zal om 8.25 uur het schooljaar
openen. Alle leerlingen mogen daarna, na een high
five & via de rode loper, de school binnen naar de
klas toe. Denkt u aan een gezond 10-uurtje en een
verantwoorde lunch?
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Wachtplek oversteekplaats

Nog enkele weken en dan is de Dorpsstraat gereed.
Binnenkort zal het zebrapad op de weg gemaakt
worden. De voormalige wachtplek kan niet
gebruikt worden. De overburen gedoogden de
wachtplek op hun oprit, maar plaatsen nu een hek
en gaan deze ruimte als voortuin inrichten. Er is een
nieuwe wachtplek op de stoep, naast de paaltjes
met de kettingen. Hier is de stoep verbreed,
waardoor er ruimte is gecreëerd om te wachten en
ook om elkaar te passeren.
Voor nieuwe ouders is het goed om te weten dat
we vaste afspraken hebben rondom het
oversteken van de drukke Dorpsstraat.
Afspraken rondom een veilige oversteekplaats:
• Auto’s worden geparkeerd bij de Korenaar en
niet op de stoep bij de Abbingstraat. Dit levert
onveilige en onoverzichtelijke situaties op.
• Leerlingen (en ouders) steken over bij het
‘toekomstige’ zebrapad, maar wachten tot de
brigadiers aanwezig zijn (8.15 uur).
• Leerlingen (en ouders) zijn vanaf 8.15 uur bij
school. Om 8.25 uur starten de lessen.
• Mochten de brigadiers nog niet aanwezig zijn,
dan wachten op de wachtplek (zie gele pijl op
de foto).
• Oversteken van de ene naar de andere kant
van de Dorpsstraat alleen via het ‘nog aan te
leggen’ zebrapad.
• Brigadiers staan vanaf maandag 30 aug. op de
plek waar het zebrapad wordt aangelegd. Daar
steken alle kinderen en ouders over!
• Luister goed naar de instructies van de
verkeersbrigadiers. Bij het signaal ‘klaarover’
lopen alle leerlingen en ouders naar de
overkant.

Schooltijden
Maandag, dinsdag en donderdag
8.25 - 14.45 uur (continurooster)
Woensdag en vrijdag
8.25 – 12.30 uur
Volledige sluiting op vrijdagmiddag
In overleg en met goedkeuring van de
MedezeggenschapsRaad (MR) gaat vanaf dit
schooljaar de Dorpsschool volledig sluiten op de
vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur. Dit betekent dat er
geen leerlingen en ook geen medewerkers
aanwezig zijn op vrijdagmiddag na 12.30 uur. De
werkuren voor de medewerkers zijn anders
ingericht, zodat niemand werkt op de
vrijdagmiddag.
Vrijdagmiddag na 12.30 uur zijn er geen
medewerkers bereikbaar op school via telefoon,
mail of fysiek. U kunt bij calamiteiten wél altijd de
voicemail van de schooltelefoon inspreken, een
Parrobericht sturen of mailen. Directeur Rick
Wolsink zal deze berichten, mocht het dringend
zijn, direct beantwoorden. Bij minder dringende
zaken is het streven om de eerstvolgende werkdag
(uiterlijk 2 werkdagen) contact te leggen.

Gymlessen
Maandag starten direct de gymlessen voor groep 1
t/m 8. Deze eerste maandag hoeven de leerlingen
geen gymkleding mee te nemen, omdat vakdocent
juf Lise samenwerkingsactiviteiten op het
schoolplein gaat geven met elke groep.
Vanaf woensdag moeten alle leerlingen wél hun
gymspullen meenemen. Van alle leerlingen wordt
verwacht dat zij een t-shirt, gymbroek & goede
gymschoenen bij zich hebben. De kleutergroepen
hoeven geen gymschoenen mee te nemen, groep 3
t/m 8 wel.
Gymrooster
Groep 1: Woensdag (tweede gymmoment is op
school waarbij er geen gymkleding nodig is).
Groep 2/3/4: Maandag
Groep 5: Maandag & woensdag (om de week)
Groep 6/8: Maandag en woensdag (om de week)
Groep 7: Maandag en woensdag (om de week)
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In de agenda van elke nieuwsbrief staat tevens
vermeld welke groep gym en/of zwemmen heeft
met de juiste data erbij vermeld.
Zwemrooster
Groep 2/3/4: Elke woensdag
Groep 5/7: Donderdag (om de week, start in de 1e
schoolweek)
Groep 6/8: Donderdag (om de week, start in de 2e
schoolweek)
LET OP!!! Alle leerlingen moeten ’s ochtend al hun
zwemspullen aanhebben. Er is in het zwembad
geen mogelijkheid voor omkleden voorafgaand aan
het zwemmen. Tevens scheelt dit aanzienlijk veel
effectieve zwemtijd.
In de agenda van elke nieuwsbrief staat de juiste
datum end welke groepen er dan gaan zwemmen.

om 16.00 uur opgehaald worden bij de sporthal of
gaan zelfstandig naar huis. Binnenkort hangen er
weer inschrijflijsten bij elk klaslokaal. Naschoolse
sport is gratis.

Materialen op school
Alle materialen en spullen die leerlingen nodig
hebben op school, liggen voor elke leerling klaar op
tafel in de klas. Het verzoek aan alle ouders is om
zelf geen potloden, etuis, stiften e.d. mee te geven.
Wat leerlingen nodig hebben, krijgen ze van school.

Start voorschoolse opvang Juut & Co

Elke maandag is er
naschoolse kleutergym.
Dit wordt gegeven door
Dynamic Gym uit Zelhem
(juf Alie). De kleutergym vindt plaats in gymzaal de
Meisterkamp bij de voetbalvelden. De kleuters die
meedoen met kleutergym eten om 14.45 uur op
school iets kleins (zelf meebrengen). Deze
leerlingen worden door onze vakdocent gym
opgehaald en weggebracht naar de gymzaal. Om
16.00 uur moeten de deelnemende kleuters
opgehaald worden bij de sporthal. De kosten voor
de kleutergym zijn zéér minimaal en de contributie
loopt via Dynamic Gym.

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.

Naschoolse Sport

Verjaardag vieren op school

Kleutergym

Elke maand wordt er op een
donderdag naschoolse sportactiviteiten georganiseerd door
onze vakdocent gym- &
bewegingsonderwijs, juf Lise. Op donderdag 23
september is het eerste moment met het thema
‘tikspelen’. De naschoolse sport is altijd bij de
gymzaal. Hier worden de leerlingen naartoe
gebracht door de school. Direct na school is er een
eet- en drinkmoment in de eigen klas (zelf
meenemen).De deelnemende leerlingen moeten

Vanaf
maandag
30
augustus
vieren
we
verjaardagen van de
kinderen op een net iets
aangepaste manier. I.v.m.
de
coronamaatregelen
mochten leerlingen een
langere tijd al niet
trakteren met meegebrachte lekkernijen. Dit laten
we zo, maar er komen wat andere dingen voor in
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de plaats. Hoe dit er precies uit gaat zien
verklappen we nog niet! Laat u verrassen
.
Het doel van de dag voor een jarige leerling is voor
ons: ‘Een leerling die dag in het middelpunt zetten,
zodat hij/zij zich uniek en écht jarig voelt’. Dit
moment zullen we delen met ouders via Parro.

Typeles & typediploma groep 6/7/8
We
vinden
het
belangrijk dat elke
leerling met een goede
typevaardigheid
van
school
gaat
en
basisprogramma’s kan
gebruiken op een computer. Dit schooljaar krijgen
de groepen 6/7/8 allemaal een cursus blind leren
typen. Deze lessen vinden onder schooltijd plaats
en worden bekostigd door de school. De
opleidingscentrale (DOC) verzorgt de cursus.
Groep 6 start met een cursus van 11 weken, elke
dinsdagmiddag tussen 13.15-14.00 uur. Na elf
weken volgt groep 7, aansluitend groep 8. In deze
elf weken volgt de typegroep geen muzieklessen.
De overige 29 weken hebben deze leerlingen wél
wekelijkse muziekles. De cursus wordt afgesloten
met een gecertificeerde typediploma.

Mobiele telefoons en smartwatches
Telefoons en wearables
zijn niet meer weg te
denken uit onze dagelijks
leven. Ook hebben steeds
meer
leerlingen
een
telefoon of een horloge met foto- en belfunctie.
Leerlingen mogen deze attributen meenemen naar
school, maar worden bij de leerkracht ingeleverd
tijdens de schooldag. Dit o.a. in het kader van de
AVG
(privacy)
van
medeleerlingen
en
medewerkers. Alles wordt verzameld in een bak,
aan het einde van de dag wordt alles weer
uitgedeeld. De school is niet verantwoordelijk voor
schade of vermissing van voorwerpen. Wilt u dat er
niets gebeurt, dan waardevolle zaken NIET
meegeven naar school.

Ouderhulp
Ouderhulp laten we mondjesmaat toe in onze
school. Volwassenen die volledig gevaccineerd zijn
of een negatieve test kunnen laten zien, kunnen
ons
weer
ondersteunen
(luizencontrole,
crealessen, externe medewerkers, etc.). Bij elke
volwassene nemen wij de coronacheck vragenlijst
af of er geen klachten zijn. Daarnaast wordt er
(zoveel mogelijk) 1,5m afstand gehouden tussen
volwassenen onderling.

Sven Bulten
Aankomende
zondag
(5
september) is het een jaar
geleden dat Sven Bulten, vader
van Jelle en Rosie & partner van
Jolanda, is overleden. U kunt zich
voorstellen dat aankomende week een hele
moeilijke week wordt voor het gezin, familieleden,
kennissen en vrienden. Als school willen graag op
een positieve manier bijdragen dat deze week weer
nieuwe en mooie herinneringen gaat brengen.
Donderdag 2 september en vrijdag 3 september zal
er een dierbaar ‘huisje’ op school staan, waarin
Jolanda en de kinderen allemaal herinneringen in
hebben verzameld. Naast dit huisje zal een
berichtenbox staan waarin kinderen en ouders een
kaart, een berichtje, een tekening, etc. in kunnen
doen. Wilt u Jolanda, familie en kinderen een
positief gevoel meegeven, dan is het fijn en goed
om iets in de berichtenbox te doen. We zullen deze
week u nog een herinnering sturen hierover!
Wij wensen Jelle & Rosie, Jolanda, familie en
vrienden heel veel kracht en positiviteit toe!

“We wensen iedereen een heel fijn weekend en
hopen iedereen maandag 30 augustus om uiterlijk
8.25 uur te mogen begroeten!”
Team Dorpsschool Halle

