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Meekijk (diploma)zwemles 2/3/(4) 
Elke ochtend ligt een witte map buiten klaar op de 
picknicktafel. Hierin kunt u noteren welke 2 
momenten u dit schooljaar graag een meekijk 
zwemles wil meemaken in zwembad de Brink. 
 

Flessenactie voor Oekraïne 
Afgelopen week zijn we gestart met de statiegeld 
flessenactie. Aankomende week kunt u nog 
statiegeldflessen inleveren. Na deze week zullen 
de flessen ingeleverd worden en zullen we 
bekendmaken wat er gedoneerd zal gaan worden 
aan Giro555. 
 

Wat zijn executieve functies precies? 
Executieve functies zijn functies in je brein die het 
mogelijk maken om je gedrag en je leren te sturen. 
Het gaat bijvoorbeeld over het vermogen om te  
organiseren, je te kunnen concentreren of om je 

 
 
 
 
gevoelens en gedrag te reguleren. 
Klik hieronder voor een filmpje met uitleg en 
voorbeelden. 
https://www.youtube.com/watch?v=S4guOEWq
HKA  
 

Executieve functies ouderlijst  
Het kan zijn dat uw zoon/dochter de lijst over de 
executieve functies meekrijgt naar huis als deze 
nog niet ingevuld is vanuit het rapport.  
Aan u wordt gevraagd om deze alsnog in te vullen, 
zoals u naar uw kind kijkt. 
Op schoolniveau gaan we, met een werkgroep, 
kijken met welke functies we op school- en 
groepsniveau extra moeten oefenen om 
ontwikkeling positief te vergroten. 
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Cursus brigadieren 
Op vrijdag 1 april (geen grap) wordt de cursus 
brigadieren gegeven door politie Gelderland (Alie 
Berendsen) aan onze groep 7. Alle leerlingen 
hebben een toestemmingsbrief meegekregen om 
te ondertekenen. Ook wordt ouders gevraagd om 
ook deze cursus te volgen, samen met de 
kinderen. Op deze manier kunnen de kinderen na 
de zomervakantie, samen met een ouder ‘s 
ochtends brigadieren. 
 

Uitnodiging ouders ‘De Krekeltjes’ 
Noteert u de datum donderdag 14 april vanaf 
13.30 uur? Alle ouders zijn van harte uitgenodigd 
om de schoolvoorstelling te zien ‘Werelds feest’. 

Agenda 
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 

Groep 1/2 naar de boerderij 

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 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
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