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Naschoolse sport – Trefbal (do. 3 feb.) 

 
De inschrijflijsten hangen 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. 
 

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….. 

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

Flyers GGD - bewegen - bijziendheid 
In de bijlage van deze nieuwsbrief 2 
informatiebrieven over het belang van bewegen 
en het voorkomen van bijziendheid bij kinderen 
door mediagebruik. 
 

Afsluiting Ridders & monniken gr. 4/5 
Woensdag of donderdag is de afsluiting van het 
Blinkthema Ridders & monniken voor groep 4/5. 
I.v.m. de sluiting van alle musea en vele andere 
activiteiten is het nog even spannend of we ‘er op 
uit’ kunnen aankomende week. Dit hangt af van 
mogelijke versoepelingen die dinsdagavond op de 
persconferentie worden aangekondigd. 
 

Studiedag maandag 31 januari 
Maandag 31 januari zijn alle leerlingen van groep 
1 t/m 8 vrij. De peuterspeelgroep is uiteraard wel 
geopend. De BSO biedt deze volledige dag ook 
opvang aan. U kunt hiervoor een aanvraag doen 
bij Juut & Co. 
 

Agenda 
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 

Afsluiting Blinkthema 
Ridders & monniken gr. 4/5 

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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Uitbreiding BSO naar 2e lokaal 
In de laatste periode is het aantal leerlingen die 
gebruik maken van de BSO behoorlijk gegroeid op 
verschillende dagen. De BSO is nu op het punt 
aangekomen dat we op het maximaal aantal 
leerlingen per lokaal zijn gekomen. Er zijn 
standaard al twee leidsters aangesteld voor de 
BSO. Vanaf februari 2022 gaat de BSO van start in 
twee lokalen.  

• Huidige lokaal (jongste leerlingen) 

• Lokaal naast crealokaal (oudere 
leerlingen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud studiedag ma. 31 januari 
Er staan verschillende thema’s centraal op de 
studiedag. 

• Analyseren van toetsgegevens van alle 
groepen. 

• Maken van ‘nieuw plan van aanpak’ voor de 
groepen, subgroepen en individuele 
leerlingen. 

• Evalueren van het eerste half jaar; invoering 
nieuwe rekenmethode, stand van zaken van 
de strategische doelen, inzet Nationaal Plan 
Onderwijs (NPO). 

• Presentatie over de opstart en de conclusies 
van het haalbaarheidsonderzoek door onze 
procesbegeleider. Dorpsschool Halle heeft een 
eigen procesbegeleider ingezet i.v.m. de 
grondige renovatie/ nieuwbouw van onze 
school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


