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(Positieve) corona(zelf)testen 
Versoepeling quarantaineregels 
Sinds deze week zijn de protocollen binnen het 
basisonderwijs versoepeld. Leerlingen hoeven niet 

meer in quarantaine als er binnen het gezin of 
andere nauwe contacten een positieve 
besmetting plaatsvindt, mits de leerling géén 
klachten heeft. U wordt om deze reden ook niet 
meer elke keer geïnformeerd over positief geteste 
leerlingen in de groep van uw kind. 
Stand van zaken 
In elke groep (groep 1 t/m 8) zijn op dit moment 
leerlingen afwezig i.v.m. een positieve (zelf)test.  
Alle leerlingen hebben milde of zelfs geen 
klachten. 
Waar moet u op letten? 
Heeft u of uw kind klachten, dus ook lichte 
klachten, dan is het advies het afnemen van een 
(zelf)test. Is deze test negatief, dan kan uw kind 
naar school. 
Zelftesten medewerkers 
Medewerkers testen zich veelvuldig, merendeel 
dagelijks, om een goede mate van zekerheid te 
hebben dat de school voor iedereen veilig is. 
Zelftest vanuit school 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. 
Klachten bij leerlingen gedurende de schooldag 
Het kan dat leerlingen gedurende de dag klachten 
ontwikkelen. U wordt dan gebeld, de leerling krijgt 
een zelftest mee naar huis. Bij een negatieve 
zelftest kan de leerlingen direct weer naar school. 
Informeren van de leerkracht 
Het zou fijn zijn dat u altijd even de leerkracht op 
de hoogte stelt van een afgenomen 
corona(zelf)test en de uitslag hiervan. 
 

Gratis peutergym/ouder- & kindgym 
Vrijdag 28 januari is peutergym 
gestart in sporthal De Meisterkamp. 
De peuters van peuteropvang 
Nijntje (kinderopvang Juut & Co), 
die op vrijdag aanwezig zijn, krijgen 
hiermee om de week een 
peutergymles. De week erop wordt 
er peutergym op de donderdag 
gegeven. De ‘donderdaggroep’ van 

Agenda 
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 

Di. 08 feb. Bestuursvergadering 
Hallsche Schoolvereniging 

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 

  

Ma. 14 feb. Gymles groep 2 t/m 8 
Valentijnsdag 

Woe. 16 feb. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Afsluiting Blinkthema 

‘Klimaatkwesties’ gr. 7/8 

Do. 17 feb. Zwemles groep 5/7 

  

Ma. 21 feb. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 22 feb. Bureau Halt in groep 7/8 

Onderzoek digitale 
geletterdheid groep 8 i.s.m. 
inspectie van onderwijs 

Woe. 23 feb. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 24 feb. Zwemles groep 6/8 

Vrij 25 feb. Om 12.30 uur start de voor-
jaarsvakantie 

28 feb.-4 mrt. ‘22 Voorjaarsvakantie 

Ma. 7 maart Start school om 8.25 uur 

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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peuteropvang Nijntje krijgt dan peutergymles. 
Peutergymles is een mooie samenwerking tussen 
Dorpsschool Halle, kinderopvang Juut & Co, 
Dynamic Gym Zelhem/Halle en de gemeente 
Bronckhorst. 
Naast de peuters die op donderdag en/of vrijdag 
naar de peuteropvang gaan, kunnen andere 
peuters met 1 begeleider ook aanhaken bij de 
peutergymlessen.  
Voor meer informatie kan er contact gelegd 
worden met Rick Wolsink, directeur Dorpsschool 
Halle (rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl).  
 
Zie ook de Facebooksite voor informatie: 
https://fb.watch/aSk83yOkT4/  
 

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

 
 
 
 
 
 

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. 
 

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 
renovatie/ nieuwbouw van de school. 

 

Naschoolse sport – Trefbal (do. 3 feb.) 
Donderdag is de naschoolse sport weer met 
verschillende trefbalspelen. Denkt u nog aan de 
inschrijving en het extra meegeven van iets te 
eten en te drinken voor na schooltijd. Om 14.45 
uur gaan de kinderen in hun eigen groep even wat 
eten en drinken. Om 15.00 uur start de naschoolse 
sport. Om 16.00 uur gaan de kinderen naar huis of 
kunnen opgehaald worden bij de sporthal. 
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