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Aangescherpte coronamaatregelen

Agenda
Ma. 29 nov.
Di. 30 nov.
Woe. 1 dec.

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

Do. 2 dec.

Schooldeuren gesloten tot
8.25 uur
Gymles groep 1 (op school),
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.
Do. 9 dec.

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

Ma. 13 dec.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 15 dec.
Woe. 15 dec. of
Do. 16 dec.
Do. 16 dec.

Gymles groep 1, 6 & 8
Zwemles groep 2/3/4
Afsluiting groep 4/5
Blinkthema plattegronden
Zwemles groep 6/8

Ma. 20 dec.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 22 dec.

Gymles groep 1, 6 & 8
Zwemles groep 2/3/4
Kerstviering
Zwemles groep 5/7
Naschoolse sport gr. 3 t/m 8

Woe. 1 dec.

Do. 23 dec.
Do. 23 dec.
Vrij. 24 dec.

27 dec.-7 jan. ‘22

Studiedag, alle leerlingen
vrij

Kerstvakantie

Ma. 10 jan. ‘22

1e schooldag, 8.25 uur start

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
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag

Kurken crealessen
De creatieve werkvormen voor de Kerstperiode
liggen alweer klaar. Hiervoor is juf Ingrid Smink
nog op zoek naar kurken (échte kurken, maar ook
kurken van andere materialen gemaakt).
Kurken kunnen bij juf Ingrid afgegeven worden.

In een eerder Parrobericht is het overzicht met de
nieuwe aangescherpte maatregelen voor het
basisonderwijs
gedeeld.
Het
team
van
Dorpsschool Halle gaat maandagmiddag bij elkaar
zitten om te bekijken wat er binnen de
maatregelen nog door kan gaan binnen onze
school met ouderhulp en wat eventueel
geannuleerd moet worden. We wijzen alle ouders
erop om de maatregelen zo goed als mogelijk
maandag direct te hanteren, zoals géén ouders in
school en het dragen van mondkapjes door de
leerlingen
van
groep
6/7/8
tijdens
beweegmomenten. Het team zal ook weer
mondkapjes dragen in de gangen, in de groep
mogen mondkapjes af.

Ziek en beter melden via Parro
Sommige ouders hebben al ontdekt dat leerlingen
ook ziek gemeld kunnen worden via Parro. U moet
de dag van ziekte aanklikken, maar ook de dag dat
uw kind weer beter is. Dit kan ook later ingevuld
worden. Denkt u er ook aan om uw kind(eren)
weer beter te melden met de juiste datum, anders
blijft uw kind geregistreerd staan als ‘ziek’ in het
systeem. Wilt u een hersteldmelding doorgeven,
maar u ziet uw kind niet meer in beeld staan, dan
heeft de leerkracht mogelijk uw kind alweer beter
gemeld.

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.
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Stappenplan zieke medewerkers
In de bijlage van deze nieuwsbrief een
informatiebrief waarin een stappenplan staat
vermeld. Dit stappenplan wordt gehanteerd bij
ziekte van medewerkers op onze school
(leerkrachten en onderwijsassistenten). I.v.m. het
leerkrachtentekort is er vaak geen inval
beschikbaar en kan het zomaar gebeuren dat er
geen medewerkers meer inzetbaar zijn voor de
groep van uw kind(eren). Gelukkig hebben we,
door onze andere manier van het organiseren van
het onderwijs, veel extra mensen. Hierdoor
verkleinen we de kans dat we groepen naar huis
moeten laten gaan. Het is goed voor u om te
weten dat momenteel 75% van onze aanvragen in
de vervangingspool niet ingevuld kunnen worden
en hebben we deze intern vervangen.

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

Sinterklaas op de Dorpsschool

Kijkles zwemles gr. 2/3/4 geannuleerd

Pietengym alle groepen

Woensdag 1 december staat een kijkles gepland.
Deze is helaas geannuleerd. Wanneer kijklessen
weer worden opgepakt, berichten we u z.s.m.

Maandag 29 november

‘Rommel de bommel’

Kerststerrenactie ouderraad

Bezoek van Sinterklaas
op de Dorpsschool

Met de aangescherpte coronamaatregelen
kunnen we de Kerststerrenactie door laten gaan.
Aankomende maandag krijgen alle gezinnen van
de school een verkooplijst mee met aanvullende
info rondom de actie.

Gymles groep 1 woe. 01 december
I.v.m. ‘gerommel’ op onze school in de nacht van
30 november op 1 december, start eenmalig de
gym van groep 1 niet bij de sporthal om 8.25 uur.
Alle leerlingen komen eerst op school. Groep 1
krijgt een gymles op school in de kuil, gegeven
door juf Lise (vakleerkracht gym).

In
de
nacht
van 30
november op 1 december.

Vrijdag 3 december

