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10 september t/m 17 september 2021
Agenda
Ma. 13 sept.

Gymles groep 2 t/m 8

Di. 14 sept.

Typeles 3, groep 6

Woe. 15 sept.

Gymles groep 1, 6 & 8
Zwemles groep 2/3/4
Leefstijlles (GGD) groep 7
Meten & wegen groep 6
Zwemles groep 5 & 7

Woe. 15 sept.
Do. 16 sept.

Do. 16 sept.

ALV Dorpsschool Halle
verzet naar 7 okt. 19.30uur

Vrij. 17 sept.

Schoonmaakactie gr. 6/8

Ma. 20 sept.

Gymles groep 2 t/m 8

Di. 21 sept.

Typeles 4, groep 6

Woe. 22 sept.

Do. 23 sept.

Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Afsluiting Thema Blink 6, 7
&8
Zwemles groep 6 & 8

Do. 23 sept.

Bureau Halt groep 7/8

Do. 23 sept.

Naschoolse sport ‘tikspel’

Do. 07 okt.

ALV Dorpsschool Halle

Woe. 13 okt.

OR-vergadering

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

Woe. 22 sept.

Juf Suzan
Beste ouders/verzorgers,
Na een lange periode met veel mooie momenten
heb ik besloten om de Dorpsschool Halle te gaan
verlaten. De afgelopen periode heb ik een stapje
terug moeten doen en mogen ervaren energie te
halen uit andere dingen. Ik ben dan ook tot de

conclusie gekomen dat het tijd is voor een nieuwe
stap. Deze stap heb ik al deels gezet en daar wil ik
de komende tijd mee verder gaan. Een spannende,
maar
ook
ontzettend
leuke
uitdaging!
Nieuwsgierig? Kijk eens op mijn website;
www.neeltjepeteeltje.nl of volg mij op Instagram
of Facebook.
Ik zal nog tot de herfstvakantie werkzaam zijn op
de Dorpsschool en ben (deels) aanwezig op de
woensdagen en donderdagen.
Mochten we elkaar niet meer zien of spreken dan
wil ik via deze weg iedereen graag bedanken voor
alle mooie momenten en fijne herinneringen!
En wie weet tot ziens!
Juf Suzan

Algemene ledenvergadering verzet
De algemene ledenvergadering van de Hallsche
Schoolvereniging wordt verplaatst naar donderdag
7 oktober 2021 vanaf 19.30 uur.
Dit betekent dat de vergadering van donderdag 16
september komt te vervallen.
We willen de mogelijke versoepelingen van
coronamaatregelen afwachten die vanaf 20
september ingaan. We hopen dat we ouders dan
zonder beperkingen kunnen ontvangen. De avond
zal plaatsvinden bij Nijhof in Halle, op school of
online, afhankelijk van wat er mogelijk is.
Waarom nogmaals verzetten?
We willen héél graag alle ouders/gezinnen fysiek
de mogelijkheid geven om deze avond bij te
wonen. Er vinden 2 belangrijke stemmingen plaats:
1. Verlaging van de ouderbijdrage met 50%.
2. Uitbreiding van de functie van huidige
directeur naar directeur-bestuurder van de
Hallsche Schoolvereniging.
Uitnodiging met opgavestrook
Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor deze
avond, in papieren vorm, maar naar huis waarop u
kunt aangeven of u komt en met hoeveel personen
(i.v.m. mogelijke coronamaatregelen).
Waarom is deze avond zo interessant?
Deze avond worden er 4 zaken besproken:
1. Verantwoording jaarrekening 2020 van de
Hallsche Schoolvereniging.
2. Verantwoording Medezeggenschapsraad over
schooljaar 2020-2021.
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3. Verantwoording Ouderraad over schooljaar
2020-2021
4. Uitleg (nieuw) onderwijsconcept met alle
voordelen voor de leerlingen, ouders, team en
de
Hallsche
Schoolvereniging…..kort
samengevat;
‘Waarom doen wij de dingen zoals we ze doen?’
‘Hoe hebben we alles vormgegeven op school?’
‘Wat doen we dan precies dagelijks?’

Alle te bespreken stukken zijn van tevoren in te
lezen. MR-verslag en OR-verslag worden vooraf
gedeeld, zodat we zéér kort en bondig deze
verplichte zaken kunnen vaststellen.
Het jaarverslag van de Hallsche Schoolvereniging is
al in te zien op onze website, klik op de link
hieronder…….
https://www.dorpsschoolhalle.nl/uncategorized/jaarverslag-2018bestuur-de-hallsche-schoolvereniging/

Studiedag 3 nov. & zwemles 2/3/(4)
Na de herfstvakantie, op woe. 3 november, staat er
een studiedag gepland. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Het team van Dorpsschool Halle evalueert dan de
eerste periode van dit schooljaar en het
schoolconcept zoals die nu is ingezet. Daarnaast
gaan we onze strategische meerjaren doelen
evalueren.
De zwemles van de leerlingen die gebruik maken
van het aanbod zwemmen met diplomagarantie,
kunnen deze dag gewoon naar hun zwemles.
Ouders en leerlingen die hier gebruik van willen
maken, moeten uiteraard dan wel zelf de leerlingen
brengen en halen. De zwemles voor groep 2/3/(4)
is tussen 10.45-11.30 uur.
Er komt, kort van tevoren, nog een inventarisatie in
Parro welke leerlingen wél zwemmen.

Nieuwe collega Sharon Peppelman
Vanaf deze week werkt Juf Sharon Peppelman op
onze
school.
Juf
Sharon
werkt
als
onderwijsassistent
op
woensdagochtend,
donderdag en vrijdagochtend. Naast deze uren is
juf Sharon ook de Pabo gestart om leerkracht te
worden. Sommigen kennen juf Sharon al. Zij heeft
vorig jaar haar eindexamen op onze school gedaan

en zij geeft ook de kleutergym, samen met juf Alie,
op de maandagmiddag na schooltijd.

Laag inkomen? Vraag kindpakket aan!
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 voor entree of
abonnement op een museum,
pretpark of dierentuin (4 tot 18 jaar)
•
Nieuwe kleding (zomer- en winterpakket 0
tot 18 jaar
•
Een verjaardagsbox (4 tot en met einde
basisschool leeftijd)
•
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 tot einde basisschool
leeftijd ook een bioscoopbon voor een
ouder/ begeleider) (4 tot 18 jaar)
•
Schoolspullen: bijvoorbeeld een rugtas of
etui (4 tot 18 jaar)
•
Schoolfotograaf
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.

