
 

Vrij. 25 februari t/m vrij. 11 maart 2022 nr. 23 

 
 
 

 

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.  
 

 
 
 
 

Meekijkles zwemmen 

Groep 2/3/4 zwemt elke woensdagochtend in de 
Brink voor diploma A, B en/of C. Voor de reguliere 
zwemlessen, die na schooltijd plaatsvinden, zijn in 
bepaalde weken meekijklessen. 
Voor onze leerlingen, die zwemles onder 
schooltijd hebben, is dit anders geregeld. Bij de 
zwemlessen onder schooltijd kunnen wekelijks 
ongeveer 5 ouders komen kijken. U kunt met de 
schoolbus meerijden en weer terugrijden, of zelf 
naar het zwembad komen. Na de eerste week van 
de vakantie, zal er een inschrijfmoment zijn in 
Parro om aan te geven of en wanneer u komt 
kijken bij de zwemles van uw zoon/dochter. 
 

Zwemles in schoolvakanties 
In de schoolvakanties is er geen zwemles in de 
Brink. De Brink hanteert elke schoolvakantie een 
aangepast recreatief rooster. In de zomervakantie 
gaat de zwemles wel gedeeltelijk door. Hierover 
ontvangt u later in het jaar informatie over. 
 

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. 

 

Agenda 
Ma. 7 maart 
 

Start school om 8.25 uur 

Rapportmap mee! 
 
 
 

Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 8 maart Type examen groep 7 

Woe. 9 maart Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 10 maart Zwemles groep 5 & 7 

  

Ma. 14 maart Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 15 maart Start typeles groep 8 (di. 7 
juni type examen) 

Woe. 16 maart Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 17 maart Zwemles groep 6 & 8 

Vrij. 18 maart Landelijke (Halse) 
opruimactie groep 6/7/8 

  

Ma. 21 maart Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 22 maart Laatste verlofdag juf Ilona, 
laatste werkdag juf Annet. 

Woe. 23 maart Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 24 maart Zwemles groep 5 & 7 

Vrij. 25 maart Diploma-uitreiking typeles 
groep 7 

  

Ma. 28 maart Gymles groep 2 t/m 8 

Praktisch verkeersexamen 
groep 8 

Di. 29 maart Theoretisch 
verkeersexamen groep 8 

Woe. 30 maart Gymles groep 1, 5 & 7 

Do. 31 maart Zwemles groep 6 & 8 

  
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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EU Schoolfruit 
Wat eten & proeven we deze week voor fruit

 
Extra inkomsten ouderraad 
Hieronder een vraag en oproep van de 
ouderraad voor alle ouders.......!  
Er kan na lange tijd weer eens extra geld 
verdiend worden voor onze school en onze 
kinderen. Dus ouders kom helpen als 
parkeerhulp bij de Halmac. Het gaat om 2 en 3 
april, ieder uurtje is welkom. De verdiensten als 
parkeerhulp gaat naar de school, zodat de 
kinderen nog meer leuke extra dingen kunnen 
doen. Aanmelden doe je door een app te sturen 
naar Benjo Otten (06-12638562). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Vrijwilligers gevraagd (herhaling) 
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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