Nieuwsbrief 16 - Dorpsschool Halle
10 januari t/m 14 januari 2022
Beste wensen!

Agenda
27 dec.-7 jan. ‘22

Kerstvakantie

Ma. 10 jan. ‘22

1e schooldag, 8.25 uur start
Bezoek Rijksmuseum
geannuleerd
Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 12 jan. ‘22

Do. 13 jan. ‘22

Afsluiting Blinkthema ‘1e
Wereldoorlog’ groep 7/8
Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Zwemles groep 6/8

17-21 jan.

Toetsweek groep 3 t/m 8

Ma. 17 jan.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 19 jan.

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

Woe. 12 jan. ‘22

Do. 20 jan.

MR-vergadering
Ma. 24 jan.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 26 jan.

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

Do. 27 jan.

Logopedische screening
groep 1/2 door logopedist
Ma. 31 jan.

Studiedag, leerlingen vrij

Woe. 02 feb.

Do. 03 feb.

Gymles groep 1, 6 & 8
Zwemles groep 2/3/4
Vervanging juf Cindy i.v.m.
taalcoördinatorendag
Zwemles groep 5/7

07-10 feb.

Rapport-/oudergesprekken

Ma. 07 feb.

Gymles groep 2 t/m 8

Woe. 09 feb.
Do. 10 feb.

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

Vrij. 11 feb.

1e rapport mee naar huis

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

Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag

We willen alle lezers van de nieuwsbrief van
Dorpsschool Halle een héél gelukkig en gezond
nieuwjaar toewensen.

“We hopen op een goede en
rustige start van het nieuwe
kalenderjaar, waarin we alle
leerlingen weer willen inspireren
door ze zoveel mogelijk te laten
zien wat de wereld ‘te koop’
heeft.”

We starten gelukkig weer ‘normaal’…..
Maandag 10 januari 2022 starten we om 8.25 uur
het nieuwe kalenderjaar weer op. We zijn erg blij
dat we weer fysiek kunnen starten.
Wilt u alle Alditassen maandag met inhoud weer
meegeven naar school? Graag alles mee, dus ook
kopieerbladen, werkjes, werkboeken, etc. Alle
gekopieerde spullen zullen op school dan weer
gebruikt gaan worden.
Mocht uw zoon/dochter een laptop van school
hebben meegekregen, dan graag de laptop
opgeladen mee naar school……vergeet ook zéker
niet de oplader mee te geven!!!!!!!
Wilt u ook de stoffen Alditassen meegeven, mocht
u hier nog meerdere hebben liggen? We missen er
vanuit de vorige scholensluiting nog zo’n 30 stuks.

Opbrengst Kerststerrenactie 2021
Dit jaar heeft de Kerststerrenactie door kunnen
gaan, maar helaas wel in een kort tijdsbestek.
Toch is er voor maar liefst €726,00 opgehaald met
deze actie. We willen alle ouders en leerlingen
bedanken voor hun inzet.
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Zelftesten groep 6/7/8
Alle leerlingen van groep 6/7/8 hebben de
mogelijkheid om 2x per week een zelftest te doen.
Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt
een Parrobericht sturen naar de leerkracht. Uw
zoon/dochter zal dan elke week 2 zelftesten mee
naar huis krijgen.

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

•
•
•

zaterdag 22 januari Houtkamp college/Metzo
college/ Schaersvoorde
zaterdag 29 januari Almende college/Panora
woensdag 2 februari Prakticon

Rijksmuseum Amsterdam geannuleerd
Helaas is het momenteel wederom niet mogelijk
om het Rijksmuseum te bezoeken. Vanuit het
museum zijn alle ingeplande bezoeken
geannuleerd. Mogelijk dat we gaandeweg dit
schooljaar alsnog een bezoekje kunnen brengen
aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

Ziek en beter melden in Parro
Mocht uw zoon/dochter ziek zijn, dan kunt u uw
kind(eren) telefonisch afmelden. Ook via Parro is
dit mogelijk. Wilt u uw kind(eren)
ook weer beter melden via
Parro? Bij voorbaat dank!

Toetsweek 17-21 januari 2022
Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 en
overige maatregelen
De maatregelen zoals die voor de Kerstvakantie
werden gehanteerd, zal van kracht blijven. Wilt u
bij (ook milde) klachten deze beslisboom
doorlopen en de juiste keuze maken? Zie bijlage.

In de tweede week is er weer een volgmoment
voor alle leerlingen. Om de leerlingen goed te
volgen worden er in groep 3 t/m 8 toetsen
afgenomen.
Wilt u (tand)artsbezoek e.d. niet in deze week
plannen?

Afsluiting Blinkthema 1e Wereldoorlog
Op woensdag 12 januari gaan de groepen 7 & 8
naar Beek/Elten om een bezoek te brengen aan de
loopgraven uit de 1e wereldoorlog. Een gids zal
ons daar rondleiden, veel vertellen en we zullen
ook zelf door de loopgraven lopen.

Overzicht open dagen VO (herhaling)
•
•

woensdag 19 januari Zone College
vrijdag 21 januari Metzo College

