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Oudertevredenheidspeiling 
Vorige week hebben alle gezinnen van onze school 
een A4-papier meegekregen met de uitleg en 
inlogcode voor de oudertevredenheidspeiling. 
Tot 30 april kan deze ingevuld worden. Denkt u 
aan het invullen van deze enquête? U helpt ons 
enorm mee om ons onderwijs te evalueren en te 
verbeteren. 
Binnenkort worden de uitslagen van de 
oudertevredenheidspeiling en leerlingtevreden-
heidspeiling gepubliceerd op de website van 
Vensters PO. 
 

EU-schoolfruit laatste week! 
Op vrijdag 22 april  is het de 
laatste dag dat de kinderen 
gratis groente en fruit van de EU krijgen 
aangeboden op school. We hebben 20 weken 
genoten van verschillende soorten fruit en 
groente, 
van appels en wortels tot rettich en 
watermeloen.  
Het doel van schoolfruit, om te proeven van 
allerlei groente en fruit, is dan ook ruimschoots  
behaald. Volgend schooljaar gaan we ons weer 
inschrijven en hopelijk mogen we weer meedoen!   
 
 
 
 

 
 
 
 
We willen alle fruitouders die het fruit hebben 
gewassen en in porties verdeeld, heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet!  Zonder uw hulp was dit 
niet gelukt! 
Graag vanaf maandag 9 mei (direct na de 
meivakantie) elke schooldag fruit/groente mee 
nemen voor het 10-uurtje. 
Al jaren is ons motto :” GEZOND OP SCHOOL”. 

 
 

EU-schoolfruit 

 
 
 

Flessenactie voor Oekraïne 
Afgelopen donderdag is de opbrengst van de 
statiegeld flessenactie bekend gemaakt. Er is 
€300,00 opgehaald door alle leerlingen van onze 

school. Geweldig!!!  

 
 
 

Agenda 
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 

Ma. 9 mei Luizencontrole 

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 



 

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. 
https://www.koningsspelen.nl/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
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. 
• Groep 8 is afgelopen woensdag naar 

Westerbork geweest i.v.m. het project 
‘Zelhem-Westerbork van Toen & Nu’. 

• Donderdag hebben alle leerlingen een 
voorstelling gegeven voor alle ouders ‘De 
Krekeltjes’ met het thema Werelds feest. 

• De opbrengst van de statiegeld flessenactie 
voor Oekraïne is bekend gemaakt met de hele 
school. 

• De eerste plantjes zijn in de grond gezet in 
onze nieuwe schooltuin. 

• Groep 6 heeft een training Rots & Water 
gevolgd 

• Groep 8 heeft het diploma praktisch 
verkeersexamen overhandigd gekregen. 

 

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

 
 

 

Voorstelling ‘De Krekeltjes’ - Werelds feest’ 

https://www.koningsspelen.nl/
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