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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. 
 

Eerste afsluiting project Blink 6/7/8 
Het hele schooljaar is, voor groep 6/7/8, opgedeeld 
in blokken van 4 weken. Binnen elk blok wordt er 
gewerkt aan één thema van geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur (& techniek). Alle vakken 
worden zoveel mogelijk gekoppeld aan dit thema. 
Voor het vak (begrijpend)lezen worden er teksten 
gebruikt uit het thema. Bij spelling worden de 
spellingafspraken behandeld tijdens schrijven van 
teksten binnen het thema, etc. 
Aankomende week wordt het eerste thema 
afgesloten met een finaleles. Deze finaleles vindt 
onder schooltijd plaats. De groepen 6/7/8  zijn dit 
eerste blok gestart met geschiedenis. 
Groep 6 - Regenten en vorsten 
Woensdag 22 september sluit groep 6 het thema af 
in Zutphen door deze hanzestad vanuit een 
fluisterboot te bekijken. Een educatief 
medewerker zal de kinderen laten zien wat ze in de 
weken ervoor hebben geleerd over de tijd van 
regenten en vorsten in Zutphen en de Achterhoek. 
Groep 7/8 - Nederland in opbouw 
Donderdag 23 september gaat groep 7/8 naar het 
Openluchtmuseum in Arnhem. Hier gaan zij een 
digitaal ‘journaal van toen’ maken met foto’s en 
filmpjes van Nederland in de periode na de tweede 
wereldoorlog. Het journaal is achteraf te bekijken. 
 
LET OP!!! Groep 8 heeft normaal gesproken 
schoolzwemmen op deze dag. I.v.m. deze finaleles 
komt de zwemles voor groep 8 te vervallen. Groep 
6 heeft wél gewoon zwemles deze donderdag. 
 
Groep 3/4/5 ronden over twee weken hun eerste 
blok af. Hierover berichten we u ook spoedig. 

Agenda 
  

Ma. 20 sept. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 21 sept. Typeles 4, groep 6 

Woe. 22 sept. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Woe. 22 sept. Groep 6 finaleles Blink 
fluisterboottocht Zutphen 

Do. 23 sept. Zwemles groep 6 

Do. 23 sept. Groep 7/8 finaleles 
Openluchtmuseum Arnhem  

Do. 23 sept. Naschoolse sport ‘tikspel’ 

  

Ma. 27 sept. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 29 sept Gymles groep 1, 6 & 8 

Do. 1 okt. Zwemles groep 5/7 
  

Ma. 4 okt. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 6 okt. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 7 okt. ALV Dorpsschool Halle 

Do. 7 okt. Zwemles groep 6/8 

  

Ma. 11 okt. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 13 okt. OR-vergadering 

Woe. 13 okt. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 14 okt. MR-vergadering 

Do. 14 okt. Zwemles groep 5/7 

18-22 okt. ’21 Herfstvakantie 

Woe. 3 nov. ‘21 Studiedag 

Vrij. 24 dec. ‘21 Studiedag 

27 dec.-7 jan. ‘22 Kerstvakantie 

Ma. 31 jan. ‘22 Studiedag 

28 feb.-4 mrt. ‘22 Voorjaarsvakantie 

15 apr.-18 apr. ‘22 Paasvakantie 

25 apr.-6 mei ‘22 Meivakantie 

Woe. 25 mei ‘22 Studiedag 

26-27 mei ‘22 Hemelvaart 

Ma. 6 juni ‘22 2e Pinksterdag 

Ma. 20 juni ‘22 Studiedag 

11 juli-19 aug. ‘22 Zomervakantie 2022 
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Vakdocent muziek groep 6/7/8 
Dit schooljaar heeft groep 6/7/8 helaas nog geen 
muziekles aangeboden gekregen. Er was nog geen 
muziekdocent beschikbaar. Onlangs is er een 
advertentie geplaatst i.s.m. de muziekschool 
Doetinchem voor een vakdocent muziek voor de 
bovenbouw. Vanuit verschillende kanten is er 
reactie gekomen. Vanaf dinsdag 28 september 
start juf Roosmarijn met de muzieklessen voor 
groep 6/7/8. 


