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Gym- & zwemlessen (herhaling) 
De gymlessen zijn weer gestart. 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) 
 
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. 
 

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. 

 

Agenda 
Ma. 06 sept. Ondersteuningsteam (OT) 

Ma. 06 sept. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 07 sept. Typeles 2, groep 6 

Woe. 08 sept. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 09 sept. Opleidingsdag rekenco-
ordinator juf Marjolein 

Do. 09 sept. Schoolzwemmen gr. 6/8 

  

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 

Woe. 15 sept. Leefstijlles (GGD) groep 7 
Meten & wegen groep 6 

Do. 16 sept. Zwemles groep 5 & 7 

Do. 16 sept. ALV Dorpsschool Halle 
19.30u (onder voorbehoud) 

  

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. Afsluiting Thema Blink 6, 7 
& 8 

Do. 23 sept. Zwemles groep 6 & 8 

Do. 23 sept. Bureau Halt groep 7/8 

Do. 23 sept. Naschoolse sport ‘tikspel’ 

Do. 14 okt. MR-vergadering 

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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Intern Vertrouwens Persoon (IVP) 
Na de vakantie kan het altijd even spannend zijn 
om weer te starten. Zitten er nieuwe kinderen in de 
groep, hoe is de leerkracht, hoe gaan we met elkaar 
om in de groep? Als zich hierin problemen 
voordoen is dit vaak met de leerkracht goed te 
bespreken. Het kan echter ook voorkomen dat uw 
kind er met de leerkracht niet uit komt, er situaties 
spelen in de 
thuissituatie of dat 
u behoefte heeft 
aan een luisterend 
oor. Voor deze 
taken ben ik aangesteld als interne 
vertrouwenspersoon van Dorpsschool Halle.   
 
Graag wil ik mij voorstellen; mijn naam is Cindy te 
Pas en ik ben de interne vertrouwenspersoon van 
de school. Ik ben aangesteld om er zorg voor te 
dragen dat klachten van ouders en/of kinderen 
altijd serieus worden genomen en op een passende 
wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind kan 
een beroep op mij doen als er problemen zijn waar 
u of uw kind niet met iedereen over durft te praten 
of kan/wil praten. 
Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon 
wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen 
verder stappen ondernomen zonder uw 
toestemming. De interne vertrouwens persoon 
bespreekt met u welke stappen kunnen worden 
ondernomen. 
Mocht u mij nodig hebben, ik ben leerkracht van 
groep 6/8 en ben aanwezig van maandag t/m 
vrijdag. U kunt  mij ook  dagelijks per mail bereiken 
op: cindytepas@dorpsschoolhalle.nl.  
De aankomende weken zal ik mijzelf ook 
voorstellen in alle groepen en uitleggen wat mijn 
rol is binnen de school. 
 

Leefstijlles groep 7 
In groep 7 geeft de 
assistent Jeugdgezond-

heid GGD op alle 
basisscholen een gastles 

over het belang van een gezonde leefstijl. Samen 
met de assistent jeugdgezondheid onderzoeken de 
leerlingen op woensdag 15 september. 

onderwerpen die bijdragen aan een gezonde 
leefstijl. Denk daarbij aan: voeding, bewegen, 
weerbaarheid, hygiëne, opgroeien en media. Voor 
meer informatie kunt u op de volgende site kijken. 
https://www.ggdnog.nl/kind-en-
opvoeden/gezond-op-school/groepsles-gezonde-
leefstijl 
 

Wegen & meten groep 6  
Jaarlijks worden de kinderen in groep 6 gewogen 
en gemeten door de GGD. De GGD blijft met deze 
gegevens op de hoogte van de ontwikkeling van de 
groei van leerlingen. De assistent Jeugdgezondheid 
GGD komt op woensdag 15 september. Informatie 
over het onderzoek en privacy staat op de website 
https://www.ggdnog.nl/kind-en-
opvoeden/jeugdgezondheid/veelgestelde-vragen-
meten-en-wegen-groep-6  
 

Blokfluitles 
Voor de zomervakantie 
heeft juf Mirjam een 
oproep gedaan voor de 
blokfluitlessen die gaan 
starten na de 
herfstvakantie. Je kunt je 
nu opgeven! De blokfluitlessen zijn op 
dinsdagmiddag, na schooltijd (14.55-15.30 uur). In 
de bijlage een flyer met meer info. 
 

Verdere info via Parro 
Via de ouderapp Parro wordt u door de leerkracht 
regelmatig op de hoogte gehouden en attent 
gemaakt op regelzaken en worden er 
lesactiviteiten gedeeld in woord en beeld. Beelden 
die via Parro worden gedeeld bevinden zich 
allemaal in een besloten omgeving van één groep. 
 
Kijkt u ook eens op de facebooksite van onze 
school. Foto’s en video’s zijn ook via de 
facebookmodule op www.dorpschoolhalle.nl te 
volgen. U hoeft hiervoor geen Facebookaccount te 
hebben. 
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