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Agenda
Ma. 8 nov.

Gymles groep 2 t/m 8

Di. 9 nov.

Technieklokaal groep 7/8

Woe. 10 nov.

Do. 11 nov.

Gezondheidsonderzoek 4en 5-jarigen schoolarts
Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Thema-afsluiting groep
3/4/5 ‘Jagers en boeren’
Zwemles groep 6 & 8

Ma. 15 nov.

Gymles groep 2 t/m 8

Di. 16 nov.

Technieklokaal groep 7/8

Woe. 17 nov.

Gymles groep 1, 6 & 8
Zwemles groep 2/3/4
Zwemles groep 5 & 7

Woe. 10 nov.
Woe. 10 nov.

Do. 18 nov.
Vrij. 19 nov.

Schrijver Fred Diks op
school (Koen Kampioen)

Ma. 22 nov.

Gymles groep 2 t/m 8

Di. 23 nov.

Technieklokaal groep 7/8

Woe. 24 nov.
Do. 25 nov.

Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Zwemles groep 6 & 8

Ma. 29 nov.

Gymles groep 2 t/m 8

Di. 30 nov.

Technieklokaal groep 7/8

Woe. 1 dec.
Do. 2 dec.

Gymles groep 1, 6 & 8
Zwemles groep 2/3/4
Zwemles groep 5 & 7

Vrij. 3 dec.

Sinterklaas op school

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

Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag

Naschoolse sport voetbaltoernooi
Op donderdag 25 november is er weer naschoolse
sport. Dit keer wordt een voetbaltoernooi
georganiseerd. Doe jij ook mee? Geef je op door je
naam op de inschrijflijst bij je klas te schrijven!

Naschoolse sport is tussen 15.00-16.00 uur. Je eet
en drinkt even iets op school en wordt daarna
begeleid naar de sporthal. Hier kun je om 16.00
uur opgehaald worden of zelf naar huis gaan.

Technieklokaal groep 7/8
Vanaf deze week gaat
groep 7/8 vier keer een
bezoek brengen aan het
technieklokaal. Het technieklokaal bevindt zich o.a.
in het gebouw van het
Metzocollege. Om techniek
te promoten gaan de
leerlingen met verschillende
technieken
zelf
voorwerpen maken onder
begeleiding van vrijwilligers die zelf ooit in de
techniek hebben gewerkt. De leerlingen gaan met
de techniekbus naar Doetinchem om 11.30 uur en
zijn om 14.30 uur weer terug op school.

Sinterklaasintocht Halle
Helaas
heeft
de
werkgroep
‘Intocht
Sinterklaas Halle’ de
intocht
moeten
annuleren. Door alle
regels
vanuit
de
gemeente kan de
werkgroep hier niet
aan voldoen, daarom
is er een alternatief
bedacht, waaraan een kleurwedstrijd is
verbonden.
Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen van
de peutergroep en de leerlingen van groep 1 t/m 8
een
kleurplaat
meegekregen
met
een
begeleidende brief wanneer de kleurplaat
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ingeleverd kan worden. Er liggen bij de
supermarkt nog extra kleurplaten, als uw kind
bijvoorbeeld niet naar de peuteropvang gaat of op
een andere school zit.

EU Schoolfruit 3x per week
Op woensdag 17 november
starten alle groepen met het
eten van het schoolfruit. Dit
betekent dat alle leerlingen
op woensdag, donderdag en
vrijdag alleen drinken mee
hoeven te nemen voor het
10-uurtje. Eten en drinken
meenemen voor tussen de middag blijft hetzelfde.
Het doel van schoolfruit is gezond eetgedrag te
bevorderen en om het fruit en de groente die
uitgedeeld wordt te proberen. Vaak eten kinderen
in groepsverband wel dingen die ze mogelijk thuis,
ogenschijnlijk, niet lusten. Na het proberen
kunnen kinderen aangeven of iets lekker is of dat
het niet de voorkeur heeft.
EU-schoolfruit geeft een speciale oudernieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor opgeven via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Zie bijlage van deze nieuwsbrief voor verdere info
en opgave hulpouders.
Aankomende week wordt het volgende fruit
geleverd en uitgeprobeerd.

Schoenendoosactie
De donkere dagen komen er weer aan met veel
leuke dingen zoals Sinterklaas en Kerst. Er zijn vele
kinderen, dicht bij ons in de buurt, die juist een
andere tijd beleven. Zij leven in zeer armoedige
omstandigheden. Om hier iets positiefs aan te
kunnen bijdragen hebben een doos meegekregen
om iets extra’s te geven aan deze kinderen.
Als u hier met uw kind aan mee wilt doen, tovert u
met slechts iets kleins, een glimlach op een gezicht
van een kind.
De werkgroep in Halle, vanuit Caritas, brengt de
schoenendozen weg en laten door foto’s en
video’s het moment zien dat ‘onze’
schoenendozen worden overhandigd aan de
kinderen in Roemenië.
Graag de volle doos op woensdag 10 november
of donderdag 11 november weer meenemen naar
school. Daar verzamelen we alle dozen in de
Trotsruimte.
Hoe mooi zou het zijn als de Dorpsschool veel
dozen mee kan geven naar Roemenië!
In de bijlage de ouder- en kindbrief in digitale
vorm.
Kijkt u ook eens op de volgende site……….
https://caritas-achterhoek.nl/

Ouderhulp EU-schoolfruit
Wie wil op woensdag-, donderdag- en/of
vrijdagmorgen (start woensdag 17 november tot
en met vrijdag 22 april 2022) van 8.25 uur tot
ongeveer 8.45 uur
het fruit/de groente
schoonmaken en verdelen in porties voor de
verschillende groepen? U kunt een mailbericht
sturen naar louisebrouwer@dorpsschoolhalle.nl
of een Parrobericht aan de groepsleerkracht.Zie
ook de ouderbrief in de bijlage.

Gezondheidsonderzoek GGD
Woensdag 10 november is de schoolarts (jeugdverpleegkundige GGD) op onze school voor de
gezondheidsonderzoeken. U heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. Als u op de link
klikt
ziet
u
hoe
het
gezondheidsonderzoek
verloopt
op
een
school.
https://www.youtube.com/watch?v=EJVRCAqpS4U

