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verbonden. Het schoolfruitabonnement wordt
gefinancierd door de Europese Unie.

Agenda
Ma. 22 nov.

Gymles groep 2 t/m 8

Di. 23 nov.
Di. 23 nov.

Pietenochtend gr. 1 t/m 5
(verkleed mag)
Technieklokaal geannuleerd

Di. 23 nov.

Start typeles groep 7

Woe. 24 nov.

Gymles gr. 1 (gr. 5 & 7 vervalt
i.v.m. show Mad Science)
Zwemles groep 2/3/4
Afsluiting thema gr. 6/7/8
‘het proefjeslab’
Zwemles groep 6 & 8

Woe. 24 nov.
Do. 25 nov.
Vrij. 26 nov.

Diploma uitreiking typeles
groep 6

Ma. 29 nov.

Pietengymles groep 2 t/m 8
(verkleed mag)
Technieklokaal geannuleerd

Di. 30 nov.
Woe. 1 dec.

Do. 2 dec.

Schooldeuren gesloten tot
8.25 uur
Gymles groep 1, 6 & 8
Zwemles gr 2/3/4 (kijkles!)
Zwemles groep 5 & 7

Vrij. 3 dec.

Sinterklaas op school

Ma. 6 dec.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 8 dec.

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

Woe. 1 dec.

Do. 9 dec.

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

Schoolfruit gestart woe. 17 november
Op de schoolfruitdagen, dus iedere woensdag,
donderdag en vrijdag, hoeft u geen tienuurtje
mee te geven, alleen een beker drinken. Het
aanbod zal gevarieerd zijn, want dat is lekker en
goed voor de smaakontwikkeling van kinderen.
Voor de ouders zijn hier geen kosten aan

Nog enkele hulpouders gevraagd!
Ouders die zich al opgegeven hebben alvast
bedankt voor uw aangeboden hulp. We zijn er
bijna! We zoeken nog enkele ouders voor op de
reservelijst voor woensdag en donderdag.
Wie wil zich opgeven voor de reservelijst op
woensdag of donderdag? We snijden het fruit van
8.25 uur tot ongeveer 8.45 uur. Altijd handig om
een aantal ouders op deze lijst te hebben bij bijv.
ziekte of als iemand een andere afspraak heeft. In
deze coronatijd houden we ons natuurlijk aan de
coronamaatregelen.

Deze week eten wij op woe.-do.-vrij…..

Kerststerrenactie ouderraad
De ouderraad helpt de school bij het organiseren
van diverse activiteiten en draagt financieel bij
aan deze activiteiten (schoolkamp, schoolreisjes,
sinterklaas, kerst, pasen, etc.)
Om dit allemaal te kunnen blijven doen
organiseren wij weer de kerststerrenactie! De
opbrengst van deze actie komt geheel ten goede
aan de kinderen van de Dorpsschool in Halle.
Met elke verkochte kerstster/hyacint/amaryllis
komt er geld binnen waarmee we de activiteiten
kunnen ondersteunen.
We willen jullie vragen om met bijgevoegde lijst
langs de familie, buren en vrienden te gaan om
kerst sterren, hyacinten en/of amaryllissen te

Nieuwsbrief 12 - Dorpsschool Halle
19 november t/m 26 november 2021
verkopen. Mensen kunnen bij jullie de bestelling
doorgeven en direct betalen.
Deze week krijgen alle leerlingen (mogelijk) de lijst
mee naar huis om de verkoop te starten.
De ouderraad bekijkt begin deze week samen met
directie of deze actie gaandeweg deze week en
volgende week verantwoord uitgevoerd kan
worden.

Wat we nu al weten is dat we zo goed als geen
beroep kunnen doen op de invalpool, deze is
zwaar onderbezet door het tekort van
leerkrachten in heel Nederland.

Naschoolse sport voetbaltoernooi

‘Rommel de bommel’

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.

In de
nacht van 30
november op 1 december.

Annuleringen van activiteiten

Sinterklaas op de Dorpsschool
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

Bezoek van Sinterklaas
op de Dorpsschool
Vrijdag 3 december

Oplopende coronabesmettingen
Ook op onze school wordt het langzaam merkbaar
dat het aantal coronabesmettingen oploopt en dat
mensen preventief in quarantaine moeten omdat
er (nauw) contact is geweest met een besmet
persoon. Op dit moment ligt een document ter
goedkeuring bij de medezeggenschapsraad en het
toezichthoudend bestuur van onze school. Hierin
staat een stappenplan beschreven welke stappen
er worden genomen als er geen medewerkers
meer beschikbaar zijn om les te geven aan
groepen. Het stappenplan verloopt van een klas
lesgeven middels online onderwijs tot een
schoolsluiting.
We willen dit document z.s.m. met alle
ouders/verzorgers delen, zodat u transparant
weet en ziet wat er de aankomende periode zou
kunnen gebeuren.
Gelukkig heeft onze school, door het inrichten van
een andere organisatie binnen onze school, niet
heel snel te maken met het ‘naar huis sturen’ van
leerlingen/groepen.

Door de oplopende besmettingscijfers worden er
wederom vele activiteiten geannuleerd door
externen. Annuleringen die ons raken zijn o.a.:
bezoek technieklokaal groep 7/8, bezoek
Sinterklaas-kasteel Huis Bergh voor groep 1 t/m 5,
bezoek museum Smedekinck alle groepen.
Vanuit school laten we, wat veilíg kan verlopen,
alle activiteiten juist doorgaan. We willen niet dat
het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen
worden belemmerd.

Ouderhulp en ouders in school
We vragen aan alle ouders om zoveel buiten het
gebouw te blijven, dit gebeurt overigens al erg
goed door alle ouders. Op uitnodiging van school
laten we wél ouders in onze school. Bijv.
ouderhulp crea- en technieklessen, hulp met EUschoolfruit, e.d.

Afsluiting thema ‘proefjeslab’ gr.6/7/8
Woensdag 24 november sluit groep 6/7/8 het
thema van Blink af. Mad Science gaat een
spetterende show geven waarin wonderlijke
proefjes worden getoond. Na deze show gaan de
leerlingen in kleine groepjes zelf proefjes
uitvoeren. Ook groep 1 t/m 5 gaat de finaleshow
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bekijken. Dit vindt in de sporthal plaats. Door deze
show vervalt de gymles voor groep 5 & 7.

Typediploma gr. 6 & start typeles gr. 7
Afgelopen dinsdag, 16 november, heeft groep 6
het typediploma afgelegd. Aankomende week
krijgen zij te horen of ze geslaagd zijn. Mochten
leerlingen niet in één keer slagen, dan volgt er een
herkansing op het moment dat groep 7 examen
gaat doen. Voorafgaand volgen deze leerlingen
nogmaals enkele oefenlessen met groep 7 samen.
Vrijdag 26 november zal de diploma uitreiking zijn
op school door de directeur.
Aankomende dinsdag, 23 november, start groep 7
met typeles. In een cursus van 11 weken worden
zij ook klaargestoomd voor het typediploma blind
typen.

