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Start van de school 2022 
Afgelopen maandag zijn we weer goed gestart. 
Bijna alle leerlingen zijn op school. Op dit moment 
zijn er 2 gezinnen in quarantaine (4 leerlingen). Op 
facebook staan weer verschillende mooie lessen 

die deze week aan bod zijn geweest. Op de 
website van onze school (onderaan de homepage) 
staat een facebookmodule waar u de foto’s kunt 
bekijken, mocht u geen facebook hebben. 
 

Naschoolse sport – Trefbal (do. 3 feb.) 
Naschoolse sport is weer opgestart. Het volgende 
naschoolse moment is op donderdag 3 februari 
2022 en worden er verschillende typen trefbal 
gespeeld. Naschoolse sport is (in wintertijd) altijd 
in sportzaal ‘De Meisterkamp’ in Halle en start om 
15.00 uur. Om 14.45 uur eten & drinken alle 
leerlingen, die meedoen aan de naschoolse sport, 
in hun eigen klas op school. Aansluitend gaan ze 
(onder begeleiding) naar de sportzaal. Om 16.00 
uur gaan de kinderen zelf naar huis of kunnen 
opgehaald worden bij de sportzaal. 
Naschoolse sport is voor groep 3 t/m 8. 

 
De inschrijflijsten hangen vanaf deze week weer 
bij alle groepen. Inschrijven gebeurt door de 
leerlingen zelf. Ouders kunnen ook een 
Parrobericht naar de groepsleerkracht sturen. De 
leerkracht noteert dan de naam op het overzicht. 
 

Typeles groep 6/7/8 
Elke dinsdagmiddag wordt er, onder schooltijd,  
een typeles aangeboden. Typeles is geïntegreerd 
in het lesaanbod van Dorpsschool Halle. Alle 
leerlingen leren ‘blind’ typen en werken met 
Word-Powerpoint-Excel. De lessen worden 
vergoed door de school en zijn dus gratis, in het 
kader van kansengelijkheid, voor de leerlingen van 
groep 6/7/8. 
 
Onlangs zijn alle leerlingen van groep 6, als eerste 
groep, allemaal geslaagd. Op dit moment volgt 
groep 7 typeles. Op dinsdag 8 maart is het type-
examen voor groep 7. Na 8 maart krijgt groep 8 
typeles aangeboden. Groep 8 zal op 7 juni het 
type-examen afleggen. 

Agenda 
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 

Woe. 19 jan. Opendag Zonecollege 

Do. 20 jan. Zwemles groep 5/7 

MR-vergadering 

Vrij. 21 jan. Opendag Metzo 

Za. 22 jan. Opendag Metzo, Houtkamp, 
& Schaersvoorde 

  

Ma. 24 jan. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 26 jan. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 27 jan. Zwemles groep 6/8 

Logopedische screening 
groep 1/2 door logopedist 

Za. 29 jan. Opendag Almende & Panora 

  

Ma. 31 jan. Studiedag, leerlingen vrij 

Woe. 02 feb. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Vervanging juf Cindy i.v.m. 
taalcoördinatorendag  

Woe. 02 feb. Opendag Practicon 

Do. 03 feb. Zwemles groep 5/7 

Do. 03 feb. Naschoolse sport Trefbal 

  

07-10 feb. Rapport-/oudergesprekken 

Ma. 07 feb. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 09 feb. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 10 feb. Zwemles groep 6/8 

Vrij. 11 feb. 1e rapport mee naar huis 

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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Groep 6 onlangs iedereen geslaagd! 
 
De typecursus wordt aangeboden in 11 weken tijd 
en wordt afgesloten met het examen. De 
opleidingscentrale verzorgt de lessen met een 
lesbevoegde cursusleidster. 
 

Afspraken oversteken zebrapad 
Regelmatig is het goed om de gezamenlijke 
afspraken rondom het oversteken van het 
zebrapad weer even centraal te stellen. Met name 
voor nieuwe ouders/gezinnen, is het goed om te 
weten dat we specifieke zaken hebben 
afgesproken om de veiligheid van de leerlingen te 
kunnen waarborgen bij de oversteekplaats. 

• Er wordt gestart met oversteken vanaf 8.15 
uur door de brigadiers. Bent u net iets eerder 
bij de oversteekplek, dan wachten tot de 
brigadiers starten met oversteken, of iets later 
op school komen (uiterlijk 8.25 uur). 

• Alleen oversteken op het teken van de 
brigadiers (zij gaan op de weg staan en geven 
het signaal ‘klaar….over!’.  

• Geen leerlingen uit de auto laten, of stilstaan 
op de Dorpsstraat. Dit zorgt voor 
onoverzichtelijke situaties rondom het 
zebrapad. 

• Gebruik alleen het zebrapad vóór de school 
om over te steken, niet op een andere plek 
langs de Dorpsstraat oversteken met uw 
kind(eren). 

• Om 8.25 uur stoppen de brigadiers met de 
oversteekhulp, de lessen starten nl. om 8.25 
uur! 

We hopen dat 
iedereen zich houdt 
aan deze afspraken. 

Het dagelijks verkeer op de Dorpsstraat (vaak 
hetzelfde werkverkeer), stopt niet automatisch 
voor het zebrapad en letten met name op de 
brigadiers die op de weg gaan staan. Ga zelf dus 
niet eerder, met uw kind(eren), oversteken via het 
zebrapad. Leerlingen zullen dit dan ook doen als 
ze alleen naar school toe komen. 
 

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….. 

 
 

Toetsweek 17-21 januari 2022 
Aankomende 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? Leerlingen die in quarantaine zitten 
krijgen deze week herhalingsstof aangeboden. 
Toetsen worden later (verdeeld over meerdere 
dagen) ingehaald. 
 

Opa/oma-oppas óók de nieuwsbrief? 
Stuur het mailadres van opa-oma-oppas-
gastouder naar rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl 
en ontvang direct de wekelijkse nieuwsbrieven. 

mailto:rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl
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Juf Ilona bevallen van Jynthe 
Net voor de Kerstvakantie, op 18 december 2021, 
is juf Ilona bevallen van een gezonde dochter. We 
feliciteren juf Ilona, haar partner en 3 andere 
kinderen van harte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra inzet van juf Annet 
Juf Annet vervangt het zwangerschapsverlof van 
juf Ilona op maandag- en dinsdagochtend. Vanaf 
woensdag 19 januari zal juf Annet om de week op 
woensdagochtend extra werken om de 
kleutergroepen te ondersteunen. 


