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Naschoolse sport voetbaltoernooi 
Op donderdag 25 
november is er weer 
naschoolse sport. 
Dit keer wordt een 
voetbaltoernooi 
georga-niseerd. 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. 

 
Sinterklaas op de Dorpsschool 
Het Sinterklaasjournaal is 
begonnen en zaterdag 13 
november is Sinterklaas 
alweer aangekomen in ons 
land. We gaan een gezellige 
tijd tegemoet. Hieronder vindt 
u alvast de nodige informatie.  

Groep 1 t/m 4 
Net als de afgelopen jaren krijgen de kinderen van 
groep 1 t/m 4 een boek als Sinterklaascadeau op 3 
december. Jullie als ouders mogen Sinterklaas 
meehelpen een keuze maken uit een aantal 
boeken die samen met de Readshop Zelhem 
geselecteerd zijn. De keuzelijsten worden zo 
spoedig mogelijk per mail naar jullie toegestuurd. 

Groep 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 mogen Sinterklaas helpen en 
gaan als hulpsinterklazen lootjes trekken. Dit 
gebeurt in de week van 14 november. Op het 
lootje zal verdere informatie staan over het hoe 
en wat.   

Pietenochtend 
Dinsdag 23 november is er voor de groepen 1 t/m 
5 een Pietenochtend met allerlei gezellige 
activiteiten. De kinderen mogen deze dag in 
pietenkleding op school komen.   

Pietengym maandag 29 november  
Op maandag 29 november wordt er tijdens de 
gewone gymlessen pietengym gegeven door juf 
Lise. Naast de normale gymkleding, mogen de 
kinderen uiteraard een pietenpak aantrekken.  
LET OP!!!! Voor groep 1 is deze dag een extra 
gymmoment ingepland. Samen met de 
groepsleerkracht gaan ze naar de gymzaal. Groep 
5 gaat deze dag eenmalig om 12.00 uur gymmen. 
De kinderen van groep 5 mogen dan om 14.45 uur 
op school opgehaald worden en eindigen dus niet 
bij de gymzaal deze dag. 

‘Rommel de bommel’ 
We hebben vernomen dat in de nacht van 30 
november op 1 december enkele pieten onze 
school gaan bezoeken. Op woensdag 1 december 
houden we de deuren daarom tot 08.25 uur 

Agenda 
Ma. 15 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 16 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 17 nov. Start EU schoolfruit 

Woe. 17 nov. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 18 nov. Zwemles groep 5 & 7 

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

  

Ma. 22 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 23 nov. Pietenochtend gr. 1 t/m 5 

Di. 23 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 24 nov. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 25 nov. Zwemles groep 6 & 8 

  

Ma. 29 nov. Pietengymles groep 2 t/m 
8 (verkleed mag) 

Di. 30 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 1 dec. Schooldeuren gesloten tot 
8.25 uur 

Woe. 1 dec. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 2 dec. Zwemles groep 5 & 7 

Vrij. 3 dec. Sinterklaas op school 

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 
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gesloten. De kinderen worden vanaf 08.15 uur 
opgevangen door de groepsleerkracht. We 
verzoeken u i.v.m. Corona nadat u uw kind heeft 
afgezet weer richting huis te keren.   

Bezoek van Sinterklaas op de Dorpsschool 
En dan is het vrijdag 3 december echt 
zover! Ondanks de Coronamaatregelen brengt Sint 
een bezoek aan school. Net als vorig jaar vindt het 
bezoek van Sinterklaas weer buiten plaats. De 
kinderen worden deze dag om 8.15 uur op school 
verwacht en gaan dan naar hun eigen klas.   
De ouderraad zorgt in de kleine pauze voor wat 
drinken en lekkers (naast het schoolfruit). De 
kinderen mogen deze dag uiteraard weer verkleed 
op school komen.  
We maken er met z’n allen een gezellige 
Sinterklaastijd van! 
  

Schoenendoosactie 
Afgelopen vrijdag zijn alle schoendozen opgehaald 
en worden zéér binnenkort naar Roemenië 
gebracht. De school ontvangt foto’s van de 
uitreiking. Er zijn meer dan 65 dozen verzameld! 
Een fantastisch resultaat. 

 

 
 
 
 
 
 

EU Schoolfruit 3x per week  
Vanaf 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 ouder-
nieuwsbrief 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. 

 
Op de website van de school 
www.dorpsschoolhalle.nl staat de 
facebookmodule waar u veel foto’s kunt zien van 
dagelijkse mooie momenten binnen onze school. 
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks onze 
facebooksite bezoeken. 
Klik hier voor facebooksite van Dorpsschool Halle. 
https://nl-nl.facebook.com/people/Dorpsschool-
Halle/100057638522246/  
 

Donkere dagen, dus pas op!!!! 
Denkt u aan goede verlichting op de fiets van uw 
kind(eren)? Even batterijen verwisselen of een 
nieuw setje monteren op de fiets. Wilt u ook erop 
toezien dat de kinderen het licht aandoen? 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.dorpsschoolhalle.nl/
https://nl-nl.facebook.com/people/Dorpsschool-Halle/100057638522246/
https://nl-nl.facebook.com/people/Dorpsschool-Halle/100057638522246/

