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Invullen lijst executieve functies 
Denkt u aan het invullen van de lijst executieve 
functies die u in het rapport heeft meegekregen. 
Na de voorjaarsvakantie ontvangen we deze, 
samen met de (rap)portfoliomap, graag weer 
terug op school. 
 

Blinkthema ‘Romeinen’ groep 4/5 
Donderdag 24 februari sluit groep 4/5 het thema 
‘Grieken & Romeinen’ af. Groep 4/5 is deze dag 
vanaf 10.00 uur op pad met de bus naar een 
museum. Zoals het er naar uitziet is groep 4/5 om 
14.45 uur terug, mits het verkeer tegenzit. Houd u 
er rekening mee dat het dus ook tussen 14.45-
15.00 uur kan zijn? 
 

Bureau Halt groep 7 
Donderdag komt bureau Halt in groep 7 voor een 
presentatie wat Halt precies is (www.halt.nl).  
Wat is Halt? 
Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. 
Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het 
belangrijk dat school een sociale en veilige  
 

 
 
 
 
omgeving is. Halt heeft voorlichtingen die ingezet 
kunnen worden om ongewenst gedrag,  
zoals agressie, overlast, sexting, (online) pesten, 
cybercriminaliteit en schoolverzuim, tegen te 
gaan. Hierbij maakt Halt gebruik van succesvolle 
onderdelen uit de Halt-interventie. Daarnaast 
verzorgt Halt voorlichtingen voor leerlingen om 
grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan 
te pakken. 
Halt geeft ieder jaar zo’n 11.000 voorlichtingen 
aan leerlingen in het basis-, voortgezet- en 
middelbaar beroepsonderwijs, bij zowel regulier 
als speciaal onderwijs. Afhankelijk van wat er 
speelt in een gemeente, op een school of in de klas 
maken wij in overleg met betrokkenen een keuze 
voor het type voorlichting.  
We bieden in de voorlichting verschillende 
praktijkvoorbeelden, die aansluiten bij de 
leefwereld van kinderen. Deze gaan over jongeren 
die bij Halt terecht zijn gekomen, omdat ze 
strafbare feiten hebben gepleegd. De leerlingen 
bedenken oplossingen voor deze jongeren om het 
de volgende keer in een moeilijke situatie anders 
te doen. Met de voorlichtingen willen we jongeren 
bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuzes, de 
gevolgen van hun gedrag en hun eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

Onderzoek digitale geletterdheid gr.8 
Donderdagochtend doet groep 8 mee aan een 
landelijk onderzoek naar digitale vaardigheden. 
Dit onderzoek is in samenwerking met de 
onderwijsinspectie. Naast de digitale 
vaardigheden die onze leerlingen laten zien, wordt 
ook de onderwijsvorm en regionale 
ontwikkelingen bekeken. Een erg mooi en 
interessant onderzoek. 
De uitkomsten van het onderzoek geeft de school 
mogelijk inzicht in welke zaken we goed 
aanpakken en welke zaken we nader zouden 
moeten bekijken. 
In de bijlage verdere informatie. Wilt u niet dat uw 
kind aan dit onderzoek meedoet, dan kunt u dat 
aangeven bij de groepsleerkracht, juf Cindy. 
Het onderzoek is volledig anoniem en niet te 
herleiden naar individuele leerlingen. 

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

Di. 22 feb. Bureau Halt in groep 7 

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 

Afsluiting Blinkthema 

‘Romeinen’ groep 4/5 

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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Van visie naar gebouw 
Woensdagmiddag gaat het team, onder leiding 
van onze procesbegeleider renovatie/nieuw-
bouw & onze scholingsbegeleider, aan de slag. 
Het team gaat de heldere visie op onderwijs 
vertalen naar hoe een gebouw er bij onze vorm 
van onderwijs uit moet zien. 
Tijdens deze middag is er ook een architect 
aanwezig die onze ideeën omzet in tekeningen 
met een kostenplaatje hieraan gekoppeld. Met 
alle info die deze middag oplevert wordt een 
rapport samengesteld. In dit rapport zal 
beschreven zijn wat er nodig is om ons huidige 
gebouw te moderniseren of dat er mogelijk 
andere interventies nodig zijn. 
Binnenkort wordt dit rapport gepresenteerd 
aan de gemeente Bronckhorst. 

 
EU Schoolfruit 
Wat eten & proeven we deze week voor fruit? 

 
Vakantierooster 2022/2023 
Op dit moment zijn we in overleg met de 
Zelhemse scholen en het voortgezet onderwijs in 
Doetinchem om tot een afgestemd 
vakantierooster te komen voor schooljaar 
2022/2023. 
Moment dat de afstemming compleet is, 
informeren wij u over het vakantierooster. 
 

Coronaversoepelingen 
Na de voorjaarsvakantie zijn er verschillende 
maatregelen niet meer van kracht, zoals gebruik 
van mondkapjes en de 1,5m regel. Toch blijft wel 
het advies om de basismaatregelen te hanteren. 

 
 
 
 
 
 

Op Dorpsschool Halle is iedereen vrij om te doen 
wat goed voelt. Dit betekent dat de 
afstandsregel of gebruik van mondkapjes nog zal 
kunnen voorkomen. We verwachten begrip voor 
ieders keuze hierin. 
 

Inloop 
Na de vakantie zal de inloop onveranderd 
blijven. We hebben gemerkt dat onze ‘nieuwe 
vorm van inloop’ voor veel rust zorgt bij de start 
van de dag. Alle leerlingen zitten per direct in de 
juiste leerhouding. Dit willen we graag zo laten 
voor een effectieve leerdag. 
We zijn met het team momenteel aan het 
bespreken hoe we alle ouders weer meer 
betrekken bij de schooldag. Als voorbeeld willen 
we inloopochtenden en andere inloop-
momenten aanbieden aan ouders om het 
onderwijsproces te zien en te ervaren. We geven 
nl. graag ‘een kijkje in onze keuken’! 
Ouders van leerlingen die inlopen, rondleidingen 
en ouderhulp hebben we alweer opgestart en is 
zoveel als mogelijk doorgegaan in de 
coronaperiode. 

 
Vrijwilligers gevraagd 
Jaarlijks organiseert de ouderraad activiteiten 
voor extra financiën (Kerststerrenactie, 
parkeerhulp Halmac, hulp bij Zwarte Cross e.d.). 
Met uw steun kunnen we onze kinderen nog 
meer extraatjes bieden. De ouderraad heeft een 
verzoek aan alle ouders. In de bijlage vindt u een 
brief met meer informatie over hulp bij 
verschillende festivals, met een financiële 
vergoeding voor de ouderraad en gratis dagkaart 
voor bijv. de Zwarte Cross, als wederdienst. 
Zie bijlage!!! 
Helpt u ook mee voor een mooie bijdrage voor 
onze leerlingen? 
Contactpersoon is Nienke Wolsink, voorzitter 
ouderraad Dorpsschool Halle. 
mnwolsink@gmail.com  
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