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Ouderhulp talentenkaart

Agenda
Ma. 16 mei
Woe. 18 mei
Do. 19 mei

18/19/20 mei
Za. 21 mei

Ma. 23 mei

Woe. 25 mei
Do. 26 & vrij. 27
mei
Ma. 30 mei
Woe. 1 juni
Do. 2 & vrij. 3
juni

Do. 2 juni

Ma. 6 juni ‘22
Ma. 20 juni ‘22
Vrij. 8 juli ‘22

Gymles groep 2 t/m 8
Gastspreker WOII groep 8
Gymles groep 1 & 6
Zwemles groep 2/3/4
Zwemles groep 5 (groep 7
geen zwemles i.v.m. kamp)
Bibliotheekbezoek groep 5
Naschoolse sport Hockeytoernooi
Kamp groep 7 & 8
Clinic windbuksschieten
jeugd voor vogelschieten
kermis, 14.30 uur Nijhof

Denkt u aan het inleveren van de ouderhulp
talentenkaart. Deze week willen we een overzicht
gaan maken, zodat de ouderraad en het team van
de school aan de slag kan met uw aangeboden
hulp.

Onderzoek inspectie digitale
geletterdheid groep 8
Gymles groep 2 t/m 8
Studiedag alle leerlingen vrij
Hemelvaart, leerlingen vrij

Gymles groep 2 t/m 8
Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Kamp- & schoolreisdagen
groep 3/4
Kamp- & schoolreisdagen
groep 5/6
Zwemles groep 8 (groep 6
geen zwemles i.v.m. kamp)

2e Pinksterdag
Studiedag
12.30 uur start zomervakantie
tot maandag 22 aug. 8.25 uur.

Verkeersplein ANWB
Afgelopen week heeft u een Parrobericht
ontvangen over het stemmen op Dorpsschool
Halle voor een mooi verkeersplein. Tot en met 25
mei kan er gestemd worden op onze school voor
een
verkeersplein.
Stemmen
kan
via
http://www.anwb.nl/verkeerspleinen.
U deelt dit bericht toch ook via social media en
elke Whattsapp groep die u heeft?

Ouderhulp talentenlijst

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

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 7/8) op twee verschillende
zaterdagen (za. 21 & za. 28 mei) vanaf 14.30 uur in
de kelder van Nijhof.
Alle leerlingen van groep 7/8 hebben een
inschrijfformulier mee naar huis gekregen. Deze
graag inleveren voor deelname.

Studiedag & zwemles woe. 25 mei
Woensdag 25 mei heeft het team van Dorpsschool
Halle een studiedag. De zwemles voor de
leerlingen die zwemmen voor een diploma gaat
deze dag gewoon door. Ouders moeten echter wel
zelf met hun zoon/dochter naar zwembad de
Brink. Mocht u deze dag NIET gaan zwemmen, wilt
u dit dan aangeven bij de groepsleerkracht(en) van
groep 2 en/of 3?

Studiedag woe. 25 mei
Woensdag 25 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een
studiedag van het team van Dorpsschool Halle. We
gaan deze dag het formatieplaatje compleet
maken, de roosters voor alle vakken indelen en
alle thema’s en de thema-afsluitingen definitief
maken.
We hopen u z.s.m. na deze studiedag te kunnen
informeren over het schooljaar 2022-2023.

Naschoolse sport hockeytoernooi
Donderdag 19 mei a.s., is er weer een naschoolse
sportactiviteit. Vanaf maandag 16 mei hangen de
inschrijflijsten bij de lokalen. U zoon/dochter mag
zich zelf inschrijven. Ook kunt u een Parrobericht
naar de groepsleerkracht sturen, zodat de naam
van uw kind genoteerd kan worden.
Donderdag eten en drinken de kinderen om 14.45
uur (zelf meegeven) eerst op school. Aansluitend
worden de leerlingen naar de sporthal gebracht.
Om 16.00 uur kunnen de kinderen bij de sporthal
opgehaald worden of gaan ze zelfstandig naar
huis.

