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‘Krekeltjes 3.0 nieuwe vorm’!  
A.s. donderdag 14 april komt de Klankenkaravaan 
bij ons op school. Samen met de kinderen 
bereiden zij deze dag een Wereld(s)feest voor. 
Gezamenlijk gaan we op muzikale wijze de wereld 
rond. Alle groepen krijgen deze dag een workshop.  
De vakleerkrachten muziek zijn al enkele weken 
druk aan het oefenen met alle kinderen. 
 

Om 13.30 wordt de dag afgesloten met een 
eindvoorstelling waarvoor we u van harte 

willen uitnodigen.  
 

Neemt u een kussentje of kleedje mee om op  
te zitten op de bult achter de school? 

 
We gaan uit van maximaal twee ouders/familie-
leden per gezin. Als ouders dus i.v.m. werk niet 
aanwezig kunnen zijn, dan zijn 
opa/oma/oppas/etc. van harte welkom. 
Het weer ziet er goed uit donderdag, het wordt 
redelijk tot goed zonnig weer met 15/16 graden. 
Mooi lenteweer! De voorstelling wordt op school 
gehouden aan de achterkant van de school. 

 
 
 
 
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. 
 

EU-schoolfruit 

 
 

Flessenactie voor Oekraïne 
Donderdag 14 april wordt de eindopbrengst van 
de statiegeldactie voor Oekraïne bekend gemaakt. 
Dit zal gaandeweg de dag bekend gemaakt 
worden. 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 22 april, de laatste vrijdag voordat de 
meivakantie begint, vinden de Koningsspelen 
plaats. De voorbereidingen op school zijn al in 
volle gang. Op Woensdag 27 april (de dag van 
Koningsdag zelf) wordt in Halle ook Koningsdag 
gevierd. Er worden spelletjes georganiseerd op de 
sportvelden bij de gymzaal en de sportkantine. 
Zie voor info in de flyer bij deze nieuwsbrief. 
 

Trots op onze leerlingen 
Afgelopen week hebben er weer vele mooie 
dingen plaatsgevonden. Neemt u ook een kijkje op 
onze Facebooksite waar we ‘een kijkje in de 
keuken’ geven van ons onderwijs? 
Klik hieronder en u ziet foto’s en video’s van o.a. 

Agenda 
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 

Vrij. 8 juli ‘22 12.30 uur start zomervakantie 
tot maandag 22 aug. 8.25 uur. 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 



 

• Groep 8 heeft het dagboek van Anne Frank 
overhandigd gekregen ter voorbereiding op 
de bezoek aan herinneringskamp Westerbork 
woensdag 13 april. 

• Groep 3/4 heeft een muziekfeest gehad in het 
gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst. 

• Groep 4 heeft een smaakles gehad over wat 
gezond is voor je lichaam & wat gebeurt er 
met je eten moment dat het je mond ingaat. 

• Verschillende groepen hebben een Rots & 
Waterles gehad van meester Djay. 

• Groep 1/2 hebben weer zwemles in de Brink 
gehad en een spellencircuit met één 
onderdeel begeleid door meester Djay. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
57638522246  
  
 

We zien u graag donder- 

dag 14 april om 13.30 uur 

op onze school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data vakanties 2022-2023 
Herfstvakantie 
Ma. 24 t/m vrij. 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 
Ma. 26 dec. ’22 t/m vrij. 6 jan. ‘23 
Voorjaarsvakantie 
Ma. 20 t/m vrij. 24 februari 2023 
Goede vrijdag 
Vrij. 7 april 2023 
2e Paasdag 
Ma. 10 april 2023 
Meivakantie 
Ma.24 april t/m vrij. 5 mei 2023 
Hemelvaart 
Do. 18 & vrij. 19 mei 2023 
2e Pinksterdag 
Ma. 29 mei 2023 
Zomervakantie 2023 
Ma. 10 juli t/m vrij. 18 aug. 2023 
 
Het vakantierooster is goedgekeurd door de 
medezeggenschapsraad (MR) van onze school. 
Studiedagen volgen op een later moment. Zie voor 
het jaarrooster ook de bijlage van deze 
nieuwsbrief. 
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