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Meekijkles zwemmen vanaf woensdag 

In samenspraak met zwembad de Brink is er voor 
alle ouders van groep 2/3/4 de volgende 
mogelijkheid voor het meekijken met de  
 

 
 
 
 
zwemlessen. Elke woensdag zijn er mogelijkheden 
voor meekijklessen voor ongeveer 5 ouders.  
Vanaf maandag 14 maart liggen er inschrijflijsten 
klaar op de picknicktafel buiten, de plek waar de 
kleuters altijd worden ontvangen door de 
kleuterjuffen. De inschrijflijst is gemaakt tot het 
einde van het schooljaar. Dat zijn zo’n 15 
weken/zwemlessen. U kunt zich tot het einde van 
het schooljaar nog 2x inschrijven voor een 
meekijkles. Graag zelf de data ook direct in uw 
agenda noteren. 
Na het inschrijven kunt u op de aangegeven 
dag(en) zelf naar het zwembad komen, maar u 
kunt ook meerijden met de zwemlesbus. 
De zwemlesbus vertrek om 10.20 uur en is rond 
12.00 uur weer op school. 
De zwemles is van 10.45-11.30 uur in zwembad de 
Brink. Binnen wordt u verzocht om plastic 
overschoentjes aan te trekken of schoenen en 
sokken uit te doen. 
 

Flessenactie voor Oekraïne 
Aanstaande woensdag 16 maart, wordt er op 
veel scholen een lied gezongen, door kinderen, 
voor alle mensen in de Oekraïne. 
Dorpsschool Halle doet hier aan mee! Tevens 
starten we op deze dag met een ‘flessenactie’ 
voor giro 555. U bent van harte uitgenodigd om 
woensdag 16 maart om 11.55 uur te kijken en 
luisteren op ons schoolplein naar alle kinderen. 
Hoe erg het ook is, de oorlog leeft bij kinderen. Ze 
praten erover, zien beelden voorbijkomen op het 
(Jeugd)journaal, lezen berichten op social media 
etc. In het hele land worden initiatieven genomen 
om Oekraïne te helpen. Ook de kinderen willen 
iets doen. 
Jiska Noortman, leerkracht basisonderwijs op obs 
Meander in Heiloo en Hubert-Jan Horrocks, 
musicus, hebben daarom voor basisscholen de 
actie ‘Wij Staan Hier Sterk” op touw gezet. 

Wat zou het mooi zijn als zoveel mogelijk 
kinderen zingend hun stem laten horen voor de 
kinderen in Oekraïne met de actie “Wij Staan Hier 
Sterk”. Een project waarbij met een lied aandacht 
wordt gevraagd voor het zinloze van deze oorlog 
en waarmee geld wordt ingezameld voor 
Giro555. 

Agenda 
  

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 

Afsluiting Blinkthema groep 
6, 7 & 8 

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 
Zwemles groep 2/3/4  

Do. 31 maart Zwemles groep 6 & 8 

 Afsluiting Blinkthema groep 
3, 4 & 5 

  
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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Het lied “Wij Staan Hier Sterk”, op de melodie 
van “We Are The World “, waarvan de tekst is 
geschreven door Jiska Noortman, zal door vele 
basisscholen worden gezongen op het 
schoolplein op woensdag 16 maart om 11.55 
uur. Muziek verbindt en gaat de landsgrenzen 
over. De tijd, 11.55 uur, geeft de ernst aan van 
de situatie in Oekraíne. 
Dorpsschool Halle gaat ook meedoen aan dit 
initiatief. De vakleerkrachten muziek zijn 
gevraagd om maandag en dinsdag tijdens de 
muziekles, dit lied met de kinderen in te gaan 
studeren. Wij vragen aan alle ouders om te 
komen kijken om 11.55u en aan kinderen wordt 
gevraagd om zoveel mogelijk in blauw-gele 
kleding te komen. Dit zal dan tegelijkertijd het 
startschot worden voor onze flessenactie.  
 

Halse school- en volksfeesten 
Na ruim twee jaar kunnen we weer een kermis 
organiseren, de Halse School- en Volksfeesten. 
Het Kermisbestuur is op zoek naar commissie-
leden om te helpen, zodat er weer een mooi 
School en Volksfeest van de grond komt. 
De eerste vergadering staat gepland op vrijdag 
18 maart op 20.00u bij in Nijhof in het schuurtje. 
Welke ouder, welk feestvarken sluit aan? Vanuit 
de school sluiten ook medewerkers aan, u óók? 
 

Krekeltjes  
Eerst een stukje geschiedenis m.m.v. Bert Eskes, 
oud directeur van Dorpsschool Halle.  

Het jaarlijkse optreden ´De Krekeltjes´ kent een 

lange traditie op onze Dorpsschool.  

Hoe begon het allemaal? Zo’n 75 jaar geleden 

heette het kinderkoor van de Dorpsschool ‘De 
Halse Krekeltjes’. Daar komt de naam dus 
vandaan!  

Er werd later, in de tijd van meester Oosterhoff, 

tweejaarlijks een uitvoering gegeven op het 
toneel in zaal Nijhof, bestaande uit 
blokfluitoptreden, liedjes van `De Halse 
Krekeltjes` en een toneelstuk, later musical. Dit 
was een optreden van de hoogste klassen 5 en 6.  

 
 
Rond 1982 gingen de hoogste klassen elk jaar 

optreden, altijd op het grote toneel met 
coulissen en een zelfgemaakt decor. Na afloop 
patat en cola voor alle kinderen! Het was een 
gevarieerd programma waaraan langzamerhand 
alle kinderen mee deden, behalve groep 8. 
Groep 8 kregen een eigen afscheidsmusical.  

De voorstelling (‘de Krekeltjes’) vond altijd 

plaats in de week voor Pasen, waarbij de 
kinderen optraden in nieuwe feestelijke 
voorjaarskleding. De school groeide en werd ‘te 
groot’ voor ´Nijhof van toen´. In de periode die 
volgde hadden we zelfs jaarlijks drie dagen en 
avonden muziek, dans en toneel in de kuil op 
school. En de laatste jaren traden we weer twee 
dagen en avonden op in zaal Nijhof. In de 
ochtenden waarbij vooral opa’s en oma’s 
aanwezig waren, hadden we de officiële 
generale repetitie!  

Dorpsschool Halle heeft de laatste jaren geen 

‘Krekeltjes’ meer kunnen organiseren i.v.m. alle 
coronaperikelen.  
 

Maar we mogen weer………. 
 

‘Krekeltjes 3.0 nieuwe vorm’!  
Donderdag 14 april komt de Klankenkaravaan bij 
ons op school. Samen met de kinderen bereiden 
zij deze dag een Wereld(s)feest voor. Samen 
gaan we op muzikale wijze de wereld rond. Alle 
groepen krijgen deze dag een workshop. Om 
13.30 wordt de dag afgesloten met een 
eindvoorstelling waarvoor we u van harte willen 
uitnodigen. We gaan uit van maximaal twee 
ouders/familieleden per gezin. Bij goed weer is 
de voorstelling buiten op het schoolplein. 
Wanneer het weer minder is dan gaan we naar 
de grote zaal van Nijhof of naar de sporthal. Om 
14.30 uur is de voorstelling afgelopen en kunt u 
samen met uw kinderen genieten van een 
welverdiend lang Paasweekend 
 
 

Voor deze dag hoeven de kinderen geen eten of 
drinken mee te nemen. Zij krijgen schoolfruit, 
drinken en tussen de middag een Wereldse 
Paasbrunch. 
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Avond4daagse Varsseveld 

Van 13-17 juni vindt de Avond4daagse plaats in 
Varsseveld. Vanuit de ouderraad wordt nu 
gekeken of er voldoende animo is voor de 
Avond4daagse. In de groepen wordt nagevraagd 
of er kinderen zijn die het leuk vinden om mee te 
lopen. Als er voldoende animo is, wordt 
overwogen om als school mee te lopen, onder 
begeleiding van ouders, eventueel in een thema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eu-schoolfruit 

Deze week eten op woensdag, donderdag en 
vrijdag bovenstaand schoolfruit. 
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