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Algemene ledenvergadering do. 7 okt. 
Afgelopen donderdag heeft de algemene 
ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Met een 

mooie opkomst van zo’n 50 personen zijn er 4 
zaken die benoemd moeten worden richting alle 
leden van de Hallsche Schoolvereniging. 
1. Nieuw MR-lid Angelia is voorgesteld, unaniem 

akkoord vanuit de ALV en benoemd in de 
medezeggenschapsraad MR. 

2. De (vrijwillige) ouderbijdrage wordt per 
schooljaar 2021-2022 gemiddeld met 
ongeveer 50% verlaagd naar een nieuw 
bedrag van €35,00 per leerling. De ALV heeft 
geen bezwaren aangegeven, waarbij de 
(vrijwillige) ouderbijdrage definitief is 
vastgesteld op €35,00 per school jaar. 

3. Eric Verhelst is teruggetreden als dagelijks 
bestuurslid. Eric is aangesteld als 
toezichthoudend bestuurslid met unaniem 
akkoord vanuit de ALV. 

4. De ALV heeft unaniem akkoord gegeven om 
Rick Wolsink toe te laten treden tot het 
bestuur, waarmee Rick Wolsink de functie 
directeur-bestuurder bekleedt binnen de 
Hallsche Schoolvereniging (Dorpsschool Halle) 
vanaf dit schooljaar. 

 

Presentatie onderwijs Dorpsschool 
Het tweede gedeelte van de ALV bestond uit een 
presentatie hoe het onderwijs op Dorpsschool 
Halle eruit ziet met inzet van de gelden vanuit het 
Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Enkele ouders 
hebben gevraagd of deze presentatie gedeeld zou 
kunnen worden. Naast deze nieuwsbrief vindt u 
dan ook de presentatie die is toegelicht op de ALV 
van donderdag 7 oktober 2021. 

 
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 

Agenda 
Dit weekend….. Laatste moment 

inschrijving blokfluitles 

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 

Vrij. 15 okt. Afsluiting Kinderboeken-

week met boekenmarkt 

Vrij. 15 okt. Om 12.30 uur, start 
herfstvakantie 

18-22 okt. ’21 Herfstvakantie 

Ma. 25 okt. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 26 okt. Bestuursvergadering 

Woe. 27 okt. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 28 okt. Zwemles groep 6 & 8 

Do. 28 okt. Naschoolse sport  

  

Ma. 01 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 3 nov. Studiedag, zwemles gaat 
door (ouders brengen zelf) 

Do. 4 nov. Zwemles 5 & 7 

Vrij. 5 nov. Nationaal Schoolontbijt 

  

Di. 9 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 10 nov.  Groot onderzoek 4- en 5-
jarigen schoolarts 

Di. 16 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Vrij. 19 nov. Schrijver Fred Diks op 
school (Koen Kampioen) 

Woe. 30 nov.  Technieklokaal groep 7/8 

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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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. 
Zie (bijlage) nieuwsbrief 6 van 01-08 oktober 
2021. 
 

Sluiting opgave blokfluitles 
Dit weekend sluit de opgave voor blokfluitles. Wilt 
u uw zoon/dochter nog opgeven, dan kan dat 
door een bericht te sturen naar onderstaand 
mailadres: 
mirjam_oskam@hotmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstellen van juf Annet 
Ik ben Annet Köster, geboren en 
getogen in Doetinchem. 
Getrouwd met Gerard 
Engelsman, samen hebben wij 
drie kinderen. Inmiddels ben ik 
oma en pas ik één dag in de 
week op. 
 
Op maandag en dinsdagochtend 

ga ik met de kleuters van groep 1-2 b aan het 
werk. Ik heb 40 jaar in het kleuteronderwijs 
gewerkt. Na een pauze van ruim een jaar merkte 
ik dat ik de contacten en het werken met de 
kleuters miste. Vandaar dat ik ben gaan invallen, 
onder andere ook op de Dorpsschool Halle. De 
sfeer op deze school beviel me goed en nu mag ik 
het zwangerschapsverlof van Ilona invullen. 
 
Ik heb er zin in en hoop op een goede 
samenwerking met kinderen, collega's en ouders. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annet 

mailto:mirjam_oskam@hotmail.com

