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Rapport & zelftest executieve functies 
Vandaag, vrijdag 11 februari, krijgen alle 
kinderen van onze school het 1e rapport mee 
naar huis. De meeste oudergesprekken zijn 
(gelukkig) weer fysiek gevoerd. Goed om alle 
ouders weer ‘live’ te zien in de school. 
Vragenlijst executieve functies 
In het rapport zit, zoals gemeld tijdens de 
oudergesprekken, een vragenlijst voor ouders 
over hoe er vanuit de thuis wordt gekeken naar 
de executieve functies van de leerling(en). Wilt u 
deze invullen?  
Het verzoek is dat alle leerlingen, in de week na 
de voorjaarsvakantie (ma. 7 maart), het rapport 
weer meenemen naar school. 
De vragenlijsten van de ouders, leerlingen en 
leerkracht(en) worden geanalyseerd. Op basis 
van de uitkomsten worden er executieve 
functies centraal gesteld in de hele school, in alle  

 
 
 
 
groepen, de vakleerkrachten en bij de Rots- & 
waterlessen. 
Er is een werkgroep opgesteld met enkele 
leerkrachten, IB, ouders met expertise vanuit 
hun persoonlijke werksituatie en externen. 
Samen wordt bekeken hoe we hierin verder 
willen ontwikkelen. 
Alle leerlingen en ouders zullen bijv. een 
ouderbrief krijgen met handreikingen hoe u 
thuis ook een mooie bijdrage kunt leveren aan 
ontwikkeling van de functies. 
 

Coronaperikelen 
Zoals eerder vermeld, worden er geen 
ouderbrieven meer verstuurd bij een positieve 
corona(zelf)test. Bij klachten blijven leerlingen 
thuis met advies een corona(zelf)test. Bij een 
negatieve uitslag kan de leerling direct naar 
school. Bij een positieve uitslag blijft de leerling 
thuis. 
Deze week zijn er 4 teamleden afwezig geweest 
i.v.m. een positieve coronabesmetting. Helaas 
was er geen inval beschikbaar m.u.v. vrijdag. 
Door onze manier van organiseren, hebben we 
intern alles kunnen opvangen en zijn alle lessen 
‘gewoon’ doorgegaan. 
Afgelopen week hebben we ons plan Nationaal 
Onderwijs (NPO) niet kunnen uitvoeren. Het 
tekort aan leerkrachten raakt ons dus nog 
steeds, maar raakt ouders/thuissituatie gelukkig 
niet. 
 

Eline 2e plaats voorleeswedstrijd 
Afgelopen zaterdag is onze schoolkampioen 
‘voorlezen’, de strijd aangegaan met andere 
schoolkampioenen. Het was héél spannend en 

moeilijk voor de jury. 
Eline is 2e geworden. 
Wat een geweldige 
prestatie.  
 

 
Eline, van harte 
gefeliciteerd.  
We zijn onwijs 
trots op jou!!!! 

Agenda 
  

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. 6/7/8 

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 

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 
voorjaarsvakantie 

28 feb.-4 mrt. ‘22 Voorjaarsvakantie 

Ma. 7 maart 
 

Start school om 8.25 uur 

Rapportmap mee! 

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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Oproep van de GGD 

Zit jouw kind nu in groep 7 of 8 van het 
basisonderwijs? Of in de eerste klas van het 
voortgezet onderwijs? Dan zijn we op zoek naar 
jou! 
De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) 
is een tijd waarin er veel verandert, voor ouders 
en kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn 
erg benieuwd welke (opvoed)vragen of zorgen 
er bij ouders leven en hoe wij daar als GGD bij 
kunnen ondersteunen. Daar hebben we jouw 
input voor nodig! 

 
Vul jij onze vragenlijst in? Het kost je slechts 5 
minuten, meedoen is volledig anoniem en 
dankzij jouw antwoorden kunnen wij ouders 
beter helpen. 

https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap. 
in de hele school, in alle  
 

Afsluiting Blinkproject groep 6/7/8 
Woensdag 16 februari sluit groep 6/7/8 het 
thema ‘Klimaatkwesties’ & ‘Altijd onderweg’. 
Vanuit de organisatie Cruise2reduce komt er een 
rijdende recyclefabriek op school. De leerlingen 
gaan van afval nieuwe producten maken en leren 
dat we zuinig moeten zijn op de grondstoffen die 
we hebben, afvalscheiding en een bewuste 
levenshouding gericht op duurzaamheid. 
Dorpsschool Halle is de eerste school die dit 
project volgt. Wethouder Paul Hofman zal om 
deze reden ook aanwezig zijn om de 1e les met 
de rijdende recyclefabriek officieel te openen. 
 
 
 
 

Meer info op https://cruise2reduce.nl/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ondersteuningsplanraad (OPR) zoekt 
Wat leuk, een kleine vergoeding voor meepraten 
over de belangrijkste taak van scholen en 
ouders: Opvoeden van je kind(eren)! 

Meepraten over passend onderwijs in onze 
regio? Bertine Hermans, moeder van Julian en 
Iris, praat en geeft haar advies al in deze raad. 
Wat zou het mooi zijn als onze school door nog 
een tweede ouder wordt vertegenwoordigd in 
deze groep. 
De OPR is binnen het samenwerkingsverband 
het hoogste niveau van medezeggenschap. Als je 
lid bent van de OPR praat je dus mee over alles 
wat met passend onderwijs te maken heeft. 
Rick Wolsink zit, als bestuurder van de Hallsche 
Schoolvereniging in het samenwerkingsverband 
met alle andere bestuurders van deze regio. 
We kunnen met deze deelnames een mooie 
vertaalslag maken van ‘het werken in de praktijk’ 
vertalen naar beleid.  
 

Óók actief meedenken & meedoen? 
Neem even contact op met Rick Wolsink en lees 
de bijlage voor meer informatie. 
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