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Zwemles in vakanties en studiedagen 
In de herfstvakantie, maar ook op woe. 3 
november, is er geen school (studiedag). Alle 
leerlingen zijn dan vrij. De zwemlessen onder de 
normale schooltijd zien er dan anders uit. 
Studiedag 
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.  
 

Schoolvakanties (herfst-, kerstvakantie, etc.) 
In de vakanties vinden er geen zwemlessen plaats 
overdag. Er is dan recreatief zwemmen in het 
zwembad. Alle leerlingen/ouders krijgen wel de 
mogelijkheid om in vakanties aan te sluiten bij de 
reguliere zwemlestijden of de les op een heel ander 
moment in te plannen die past in de ‘thuisagenda’. 
U kunt hierover de Brink bellen en alles regelen. 
 

Start muziek groep 6/7/8 
Vanaf dinsdag 28 september start de nieuwe 
vakdocent juf Roosmarijn in groep 6/7/8 met de 
muzieklessen. In de periode dat een groep typeles 
heeft (maximaal 11 weken), volgt een groep in deze 
weken geen muziekles.  
 

Bereikbaarheid jeugdverpleegkundige  
Mijn naam is Marije Korevaar. 
Ik ben de Jeugdverpleeg-
kundige verbonden aan de 
school van uw kind(eren). 
Als er vragen zijn over 
bijvoorbeeld: gezondheid, 
opvoeding, ontwikkeling, 
pesten, faalangst, mentale 

veerkracht, overgewicht, voeding, zindelijkheid of 
vaccineren dan mag u altijd contact met mij 
opnemen via onderstaande contactgegevens(mail 
heeft voorkeur). Dan kunnen we telefonisch een 
afspraak maken of een afspraak inplannen op 
school. Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. 
Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij 
problemen met horen, zien, groei, ontwikkeling en 
gedrag. 
Contactgegevens 
Marije Korevaar, jeugdverpleegkundige 
088 - 4433316 (direct)  
088 - 4433000 (algemeen) 
m.korevaar@ggdnog.nl  
Website: www.ggdnog.nl      
 
Meer informatie jeugdgezondheid? Klik op de link: 
Wat is jeugdgezondheid? Zie ook de bijlagen. 
 

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

Di. 28 sept. Start muziekles gr. 6/7/8 

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 

Do. 7 okt. Les bureau Halt groep 7/8 

  

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 

mailto:m.korevaar@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/
https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/item/jeugdgezondheidszorg/wat-is-jeugdgezondheidszorg
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Versoepeling coronamaatregelen 
Vanaf zaterdag 25 september zijn de meeste 
coronamaatregelen opgeheven, waaronder de 
1,5m afstand tussen volwassenen. Dit betekent dat 
wij mondjesmaat weer ouders in de school mogen 
laten. Ondanks dat we de afstandsregel mogen 
loslaten, blijven de haal- en brengmomenten zoals 
we tot op heden gewend zijn. Dit betekent dat de 
kleuterjuf(fen) de kinderen buiten opwachten en 
zelf naar binnen laten gaan. Dit hanteren we in 
ieder geval tot aan de herfstvakantie.  

 
Ouderinformatie avond per groep 
Na de herfstvakantie zullen we alle ouders 
uitnodigen op onze school voor een 
ouderinformatieavond. Deze week gaan we een 
datum plannen voor de informatieavond. U hoort 
spoedig wanneer deze avond wordt gepland. 
We laten graag de school, de lokalen, crea- en 
technieklokaal, de trotsgalerij, etc. aan u zien. 

 
Facebook 
Via de oudercommunicatie-app Parro geven we 
zeer regelmatig een ‘kijkje in onze keuken’. Middels 
foto’s en video’s laten we zien wat de leerlingen 
zoal doen op een schooldag.  
Op Facebook plaatsen we ook regelmatig mooie 
activiteiten waar we trots op zijn. Klik voor 
Facebook op de onderstaande link. 
https://nl-nl.facebook.com/people/Dorpsschool-
Halle/100057638522246/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Ilona met zwangerschapsverlof 
Juf Ilona (groep 1/2) gaat vanaf maandag 4 oktober 
met zwangerschapsverlof. De coronamaatregelen 
voor zwangere medewerkers zijn, ook na de 
versoepelingen van 25 september, onveranderd. 
Dit betekent dat zwangere medewerkers vanaf 28 
weken zwangerschap 1,5m afstand moeten 
houden van leerlingen en collega’s. 
Juf Annet gaat juf Ilona vervangen op de maandag 
en dinsdag. Aankomende maandag en dinsdag 
(27/28 september) werkt juf Annet al naast juf 
Ilona om alles goed over te dragen. Juf Annet zal 
zich binnenkort voorstellen in de nieuwsbrief. 

 
Uitnodiging ALV Dorpsschool Halle 
Op donderdag 7 oktober vindt de algemene 
ledenvergadering plaats van de Hallsche 
Schoolvereniging (bestuur Dorpsschool Halle). 
Deze avond is in combinatie met de ouderraad (OR) 
en medezeggenschapsraad (MR). Ook zal er een 
presentatie worden gegeven over het onderwijs op 
onze school. 
Deze week krijgt u een uitnodiging voor deze 
avond. Alle ‘verplichte’ stukken voor deze avond 
krijgt u voorafgaand aan deze avond toegestuurd. 
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