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Luizenpluizen 
Na elke vakantie komt het luizenpluisteam op 
school om alle leerlingen van de peutergroep t/m 
groep 8 te checken op luis. 
Houdt u maandagochtend rekening met de 
haardracht? 
 

Ouderhulp talentenkaart 
Voor de meivakantie hebben alle leerlingen een 
ouderhulp talentenkaart meegekregen naar huis.  
Wilt u deze lijst invullen en weer meegeven naar 
school? Deze lijst wordt dit schooljaar gebruikt, 
maar ook als leidraad voor het nieuwe schooljaar. 

 
 
 
 
 

 
 

    Ouderhulp talentenlijst 
 

Extra zwemles groep 2/3 
Donderdag 12 of 19 mei is er een inhaal zwemles 
voor de kinderen van groep 2/3 die zwemmen 
voor diploma A, B en/of C. Enkele weken geleden 
is helaas de bus niet komen opdagen en hebben 
de leerlingen van groep 2/3 een zwemles moeten 
missen. I.v.m. de thema afsluiting of kamp van 
groep 7 & 8 is er ruimte in de schoolbus om de 
kinderen de inhaalles aan te bieden. 
U hoort begin deze week welke datum de inhaalles 
definitief is ingepland door zwembad de Brink. 
 

Gastles project WOII & Heidehuus 
Op vrijdag 13 mei zal groep 7/8 naar het 
Heidehuus gaan, waar het museum over de WOII 
is gevestigd. Er zullen re-enactors aanwezig zijn die 
de tijd van toen zullen naspelen (zie link onder dit 
bericht). 
Op maandag 16 mei krijgt groep 8 een gastles 
aangeboden door een gastspreker die de tweede 
wereldoorlog heeft overleeft. De gastles is een 

Agenda 
Ma. 9 mei Luizencontrole 

Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 11 mei Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 12 mei Thema-afsluiting Europese 
Unie groep 7 & 8 

Zwemles groep 6 (groep 8 
géén zwemles i.v.m. uitje) 

Optie: extra inhaalzwemles 
gr 2 & 3 (diplomazwemmen) 

Vrij. 13 mei Bezoek Heidehuus groep 7 & 
8 in het kader van WOII 

  

Ma. 16 mei Gymles groep 2 t/m 8 

 Gastspreker WOII groep 8 

Woe. 18 mei Gymles groep 1 & 6 

 Zwemles groep 2/3/4 

Do. 19 mei Zwemles groep 6 (groep 8 
geen zwemles i.v.m. kamp) 

 Optie: extra inhaalzwemles 
gr 2 & 3 (diplomazwemmen) 

18/19/20 mei Kamp groep 7 & 8 

Za. 21 mei Clinic windbuksschieten 
jeugd voor vogelschieten 
kermis, 14.30 uur Nijhof 

  

Ma. 23 mei Onderzoek inspectie digitale 
geletterdheid groep 8 

Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 25 mei Studiedag alle leerlingen vrij 

Do. 26 & vrij. 27 
mei 

Hemelvaart alle leerlingen 
vrij 

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 



 

onderdeel van het project Zelhem-Westerbork 
van Toen & Nu. 
https://www.facebook.com/groups/4402277860
68491/permalink/5020479991376558/  
 

Verkeersplein ANWB 
Dorpsschool Halle heeft zich ingeschreven bij een 
ANWB voor een educatief verkeersplein. Per 
provincie wordt er één verkeersplein gratis door 
de ANWB aangelegd. Onze school is uit de 
voorselectie gekozen om in aanmerking te komen 
voor een verkeersplein. 
Onze school kan dit winnen, als de school de 
meeste voorkeursstemmen krijgt. Het totaal 
aantal stemmen per school, worden omgerekend 
per leerling. Zo maken grote en kleine scholen 
dezelfde kans op een verkeersplein. 
Vanaf aankomende week kan er gestemd worden 
op http://www.anwb.nl/verkeerspleinen. Verdere 
informatie rondom het stemmen volgt in een 
persoonlijk Parrobericht en via Facebook, 
LinkedIn, etc. 

 
 

Bericht vanuit de OuderRaad (OR) 

Beste ouders , 
Begin april is er een leuk geld bedrag verdiend met 
het parkeren bij de Halmac. Ouders die voor de 
eerste keer hun hulp aanboden vonden het leuk 
en dankbaar om te doen. Op 29 mei is dat ook 
weer de bedoeling. Dus ouders kom ook eens 
helpen, ieder uurtje is welkom. Aanmelden doe je 
door een app te sturen naar: 
Benjo Otten, tel.nr. 06-12638562 
 

Juf Sonja afwezig 
Juf Sonja is deze week (woe./do./vrij.) afwezig 
i.v.m. verlof voor een privésituatie. 
Op woensdag en vrijdag is er inval beschikbaar. De 
donderdag zijn we intern naar een oplossing aan 
het zoeken. 
 

Denkt u aan het 10-uurtje? 
Vrijdag 22 april  was de laatste dag dat de kinderen 
gratis groente en fruit van de EU krijgen 

aangeboden op school. Denkt u eraan dat de 
kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag 
weer zelf fruit of groent meenemen voor het 10-
uurtje? 
 

Blink thema afsluiting groep 7 & 8 
Donderdag 12 mei sluiten de leerlingen van groep 
7 & 8 het thema: Europese Unie en onze 
rechtsstaat af. De leerlingen gaan deze dag naar 
Den Haag om een rondleiding te krijgen in de 1e 
kamer, een bezoek aan de tweede kamer en het 
Binnenhof. De leerlingen gaan met de trein en 
tram naar Den Haag en Scheveningen. 
Eén van de ouders van onze school heeft kunnen 
regelen dat een lid van de 1e kamer de leerlingen 
ontvangt en dat ze een interview mogen houden. 
Caroline van der Plas (lid 2e kamer partij 
BoerBurgerBeweging) ontvangt de leerlingen in 
de tweede kamer. Caroline zal haar 
werkzaamheden in de 2e kamer toelichten en de 
kinderen kunnen vragen aan haar stellen. De 
kinderen zullen het Binnenhof bekijken en op 
afstand het ‘torentje van Rutte’ bekijken. Daarna 
met de tram naar Scheveningen, lekker uitwaaien 
op het strand, de Pier bekijken. Gezamenlijk een 
hapje eten om vervolgens met de trein weer naar 
huis te gaan. De leerlingen zullen tussen 19.00-
20.00 uur weer opgehaald worden op station 
Varsseveld door enkele ouders. 

 
       Binnenhof, Den Haag 
 

Clinic windbuks/vogelschieten 
Tijdens de Halse school- en volksfeesten (kermis) 
gaan de leerlingen van de bovenbouw weer 
vogelschieten. De schietvereniging biedt een clinic 
windbuksschieten aan voor de leerlingen van de 
bovenbouw (groep (6)/7/8) op zaterdag 12 mei 
vanaf 14.30 uur bij Nijhof bij de schietvereniging in 
de kelder van Nijhof (zie bijlage). 

https://www.facebook.com/groups/440227786068491/permalink/5020479991376558/
https://www.facebook.com/groups/440227786068491/permalink/5020479991376558/
http://www.anwb.nl/verkeerspleinen

