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Verkeersplein ANWB 

U stemt ook nog even op onze school voor het 
verkeersplein van de ANWB?  Stemmen kan via 
http://www.anwb.nl/verkeerspleinen tot 25 mei, 
dus dit weekend, maandag en dinsdag kunt u nog 
stemmen! U deelt dit bericht toch ook via social 
media en elke Whattsapp groep die u heeft? 
 
 

 
 

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. 
 

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? De zwemles start op woensdag 
om 10.45 uur en duurt tot 11.30 uur. Vanaf 10.30 
uur kan er omgekleed worden. 
 

Inhoud 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. Daarnaast onze doelen voor schooljaar 
2022-2023 vaststellen met het team en evalueren 
van schooljaar 2021-2022. We hopen u spoedig 
ook hierover verder te kunnen informeren. 
We hopen u z.s.m. na deze studiedag te kunnen 
informeren over het schooljaar 2022-2023. 

Agenda 
Ma. 23 mei Onderzoek inspectie digitale 

geletterdheid groep 8 

Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 25 mei Studiedag alle leerlingen vrij 

Zwemles groep 2/3 (ouders 
zelf halen/brengen) 

Do. 26 & vrij. 27 
mei 

Hemelvaartsdag + vrijdag, 
leerlingen vrij 

Za. 28 mei Clinic windbuksschieten jeugd 
vogelschieten, 14.30 uur Nijhof 

  

Ma. 30 mei Gymles groep 2 t/m 8 

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

Schoolfotograaf 8.30-12.30u 

Do. 2 & vrij. 3 
juni 

Kamp- & schoolreis gr. 3/4 

Kamp- & schoolreis gr. 5/6 

Do. 2 juni Zwemles groep 8 (groep 6 
geen zwemles i.v.m. kamp) 

  

Ma. 6 juni ‘22 2e Pinksterdag, leerlingen vrij. 

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

Do. 9 juni Zwemles groep 5 & 7 

  

Ma. 13 juni Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 15 juni Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 16 juni Zwemles groep 6 & 8 

  

Ma. 20 juni ‘22 Studiedag, alle leerlingen vrij. 

Woe. 22 juni Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 23 juni Zwemles groep 5 & 7 

Naschoolse sport 15.00 uur 

  

Ma. 27 juni Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 29 juni Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 30 juni Zwemles groep 6 & 8 

Vrij. 1 juli Halse School- & Volksfeest 
(kermis), 10.00 uur start op 
school (8.25-10.00u vrij) 

  

Ma. 4 juli Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 5 juli Musical en afscheid groep 8 

Woe. 6 juli Gymles groep 1 & 6  
Zwemles groep 2/3/4 
Wisselochtend nieuwe groep 
2022-2023 (10.00u) 

Do. 7 juli Zwemles groep 5 & 7 

Vrij. 8 juli Start zomervakantie 12.30u 

Vrij. 8 juli ‘22 Zomervakantie tot 22 augustus 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
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