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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 
Deze week is de laatste week dat we statiegeld-
flessen verzamelen voor Giro555. Aan het einde 
van de week zullen we alle flessen inleveren en de 
eindstand van de actie bekend maken. 
 

EU-schoolfruit 
 

 
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’. 
 

Start juf Ilona na bevallingsverlof 
Vanaf maandag 28 maart start juf Ilona weer in 
groep 1/2. Juf Ilona werkt op maandag, dinsdag en 
woensdag in groep 1/2 op de ochtenden tussen 
9.00-13.00 uur. Juf Sonja werkt, samen met juf 
Ilona in groep 1/2. Juf Sonja werkt op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
  

Agenda 
  

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 

Vrij. 01 april Cursus brigadieren groep 7 
en nieuwe ouders 

  

Ma. 04 april Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 06 april Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3 

Voorstelling kindermuziek-
week gr. 4 (geen zwemles) 

Do. 07 april Zwemles groep 5 & 7 

Naschoolse sport ‘Raak & 
haal’ gr. 3 t/m 8 

  

Ma. 11 april Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 12 april Bezoek kerk Halle gr. 7 & 8 

Woe. 13 april Bezoek Westerbork groep 8 

Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 14 april ‘De Krekeltjes’ 13.30 uur & 
gezamenlijke wereldlunch 

Géén zwemlessen 

Vrij. 15 april Goede vrijdag leerlingen vrij 

  

Ma. 18 april 2e Paasdag, leerlingen vrij 

Woe. 20 april Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Centrale eindtoets groep 8 

Do. 21 april Zwemles groep 5 & 7 

Centrale eindtoets groep 8 

Vrij. 22 april 
Koningsspelen 2022 

12.30 uur start meivakantie 

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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‘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. 
 

Naschoolse sport do. 7 april 
Vanaf deze week hangen de inschrijflijsten voor 
de naschoolse sport weer bij alle lokalen. Het 
programma speelt zich af bij de sporthal waar 
alle kinderen om 16.00 uur opgehaald mogen 
worden of zelf naar huis gaan met uw 
toestemming. 
De leerlingen eten en drinken om 14.45 uur iets 
in hun eigen lokaal en zullen onder begeleiding 
naar de sporthal gebracht worden. 
Het thema deze keer is ‘Raak & haal’, een leuke 
spelvorm voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thema afsluiting groep 3, groep 4/5 
Donderdag 31 maart sluiten groep 3 en groep 
4/5 de thema’s van Blink af. Groep 3 zal het 
thema ‘wereldreis’ afsluiten in Burgers Zoo 
waarbij zij de jungle, de woestijn bezoeken. 
Afgelopen week is de excursieleider al op school 
geweest om te vertellen over pooldieren. Hij 
leidt groep 3 donderdag a.s. ook rond in de 
dierentuin. 
 
Groep 4/5 sluit Nederland waterland met de 12 
provincies af in het Openluchtmuseum in 
Arnhem. Een speciaal educatieteam zal een 
rondleiding verzorgen in het Openluchtmuseum, 
waarbij de leerlingen de verscheidenheid van 
onze 12 provincies gaan zien. 
 
Afgelopen week hebben de groep 6 en 7/8 ook 
hun Blinkthema afgerond. 
Groep 6 heeft het thema ‘van appel tot appelsap’ 
(productieprocessen) bekeken bij Horstink in 
Steenderen, een bedrijf waar ze appels kweken 
en verwerken tot appelsap. 
Groep 7/8 heeft opdrachten vanuit Nemo 
sciencemuseum gemaakt en hutten gebouwd 
in het bos vanuit het thema ‘lekker stevig’, 
constructies maken en bouwen. Oud-meester 
Wim Markhorst, expert huttenbouwer, heeft 
deze dag meegeholpen. 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 


