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Agenda
Ma. 4 okt.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 6 okt.
Woe. 6 okt.

Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Bezoek Noach 3/4/5

Do. 7 okt.

ALV Dorpsschool Halle

Do. 7 okt.

Zwemles groep 6/8

Do. 7 okt.

Les bureau Halt groep 7/8

Vrij. 8 okt.

Start Kinderboekenweek

Ma. 11 okt.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 13 okt.

OR-vergadering

Woe. 13 okt.
Do. 14 okt.

Gymles groep 1, 6 & 8
Zwemles groep 2/3/4
MR-vergadering

Do. 14 okt.

Zwemles groep 5/7

Vrij. 15 okt.

Afsluiting Kinderboekenweek met boekenmarkt
Om 12.30 uur, start
herfstvakantie

Vrij. 15 okt.

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

Algemene ledenvergadering do. 7 okt.
Afgelopen week is een agendaverzoek met alle
ouders/verzorgers gedeeld om de aan- of
afwezigheid kenbaar te maken voor de ALV.
Willen de gezinnen, die nog niet hebben aangeven
of zij aanwezig zijn, dit z.s.m. doen. Er zijn op dit
moment nog 79 personen die de aan- of
afwezigheid niet hebben ingevuld. Uiteraard
hopen we dat van elk gezin minimaal één ouder
aanwezig is 😊.
U kunt uw voorkeur doorgeven door:
• App openen en klikken op de kalender
onderaan de app.

• Klik op het agenda-item op do. 7 oktober.
• Geef uw aan- of afwezigheid door.
Maandag 4 oktober worden alle jaarverslagen van
bestuur, MR & OR gedeeld ter voorbereiding op
deze avond. Op deze avond zal directie een
presentatie geven over het huidige onderwijs na
de coronacrisis met de lockdownperiodes.

Zwemles groep 2/3/4
Dit
schooljaar
zijn
zwemlessen
met
diplomagarantie gestart in groep 2/3/4. In deze
opstartfase lopen we uiteraard tegen wat zaken
aan die we steeds beter afstemmen.
In overleg met de Brink zijn er wat aanvullingen
voor ouders die goed zijn om te lezen/weten.
1. Ziek kind/ziek melden
Is een kind ziek dan is de 1e ziektedag in de maand
voor de ouders; is er een 2e ziektedag in dezelfde
maand dan krijgen de kinderen hier een inhaalles
voor. Aan het eind van elke maand wordt er
gekeken naar de afmeldingen/afwezigheid van elk
kind! Afmelden voor de zwemles kan via de
telefoon
(0314-62240)
of
mail:
receptie@zwembaddebrink.nl. Deze inhaalles kan
later worden ingezet. Vervalt dus niet.
2. Studiedag
Op een studiedag gaat de zwemles 'gewoon' door,
ouders brengen en halen zelf hun kind(eren).
Zwemles is tussen 10.45-11.30 uur.
3. Schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties vervallen de
zwemlessen. De ouders betalen voor 10 maanden
zwemles. (De zomervakantie dus eruit gelaten)
Tijdens deze 10 maanden vervallen lessen door
vakanties. Hier krijgen de kinderen een inhaalles
voor (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) De
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inhaallessen kunnen worden ingezet om tijdens de
zomervakantie zwemles te volgen tijdens de
reguliere lessen. Hier volgt t.z.t nog informatie
over; moeten de ouders zich voor aanmelden als
ze dit willen.

Parro privacy voorkeuren aangeven
Vanaf maandag 4 oktober kunnen ouders
onderling ook contact opnemen via Parro, de
oudercom-municatie-app van onze school. Wilt u
niet dat andere ouders contact leggen met u, dan
kunt u deze bevoegdheid zelf aan- of uitzetten via
de privacyvoorkeuren in de app zelf. Oók kunt u
bij de privacyvoorkeuren aangeven wat de school
wel en niet mag met o.a. gegevens en
beeldmateriaal.

Noach dierenopvang groep 3/4/5
Woensdag 6 oktober
gaan we met groep 3,
4 en 5 naar dierenopvang Noach in Halle.
De opvang wil voor
ons
bezoek
niets
hebben
maar
ze
kunnen wel altijd voer
en andere middelen
gebruiken. We zouden
het leuk vinden als de
kinderen een en ander
kunnen verzamelen.
Denk aan: Beukennootjes Mais Tamme kastanjes
Walnoten Zonnebloempitjes Appels Maar ook zijn
ze erg blij met blikjes kattenvoer of -brokjes. Voor
zieke en/of jonge dieren zijn oude handdoeken en
washandjes welkom net als fleece (oude trui,
plaids). We hopen dat we de vrijwilligers van de
opvang goed kunnen verrassen! (Droog materiaal
mag al worden meegenomen, appels liever de
laatste dag)

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil!’
Vrijdag 8 oktober zullen wij de Kinderboekenweek
met het thema “worden wat je wil” starten. We
starten die ochtend op het plein. De leerlingen
mogen om half 9 buiten blijven en zich aansluiten
bij 1 van de leerkrachten. Vanaf half 9 zitten zij

klaar om de kinderen voor te lezen. De
leerkrachten gaan die dag verkleed. En het zal leuk
zijn als ook de kinderen verkleed gaan. En dan het
liefst verkleed passend bij het thema “worden wat
je wil”. (denk hierbij aan beroepen e.d.) Ook dit
jaar sluiten de Kinderboekenweek af met onze
kleedjes/boekenmarkt.
De ‘boekenmarkt’ vindt plaats op vrijdag 15
oktober vanaf 08.45 uur op het schoolplein. De
kinderen mogen boeken van thuis verkopen aan
elkaar. Het is niet verplicht; het mag! Net als vorig
jaar koppelen we de kinderen van groep 1 t/m 3
aan een leerling van groep 7/8. De leerlingen
starten in eigen klas en van daaruit gaan we
samen naar het schoolplein en start de
boekenmarkt.
Verdere informatie over de boekenmarkt, kunt u
lezen in de extra bijlage.

Opening Dorpsstraat Halle
De Dorpsstraat in Halle is weer open!
Afgelopen vrijdag (1 okt.), terwijl de laatste
werkzaamheden werden uitgevoerd, hebben alle
leerlingen van onze school de weg geopend,
samen met Gemeente Bronckhorst, provincie
Gelderland, Halles Belang en enkele bewoners
(werkgroep veiligheid) van de Dorpsstraat. Alle
leerlingen kregen vanuit de gemeente autodropjes
om de opening extra feestelijk te maken
.

