
 

 Vrij. 27 mei t/m vrij. 3 juni 2022    nr.33 
 

 
 
 

 

Schoolfotograaf woe. 1 juni 
Woensdag 1 juni komt de schoolfotograaf op 
school om individuele foto’s te maken van groep 1 
t/m 8, groepsfoto’s en broertjes & zusjes foto’s. 

 
 
 
 

Op donderdag 8 juni en 
vrijdag 9 juni komt 
dezelfde fotograaf om de 
peuters op de foto te 
zetten. Van alle leerlingen 
van de school, worden 
broertjes/zusjes foto’s 
gemaakt van de kinderen 

die op de basisschool zitten en/of op de 
peuteropvang. De broertjes/zusjes foto’s van de 
kinderen die op de peuteropvang zitten, worden 
op donderdag 9 of vrijdag 10 juni gemaakt. 
Mocht uw kind op 1 juni ziek zijn, dan hebben we 
dus 2 extra data om alsnog op de schoolfoto 
(individueel en broertje/zusje foto) te komen. 
 

Schoolreisjes en kamp groep 1 t/m 6  
Vorige week hebben alle ouders van groep 1 t/m 6 
persoonlijke Parroberichten gekregen i.v.m. het 
schoolkamp & schoolreisje voor de verschillende 
groepen. 
Groep 1/2 & 3 gaan naar speelboerderij Feltsigt in 
Hengelo. 
Groep 4, 5 & 6 gaan deze dag naar het Afrika-
museum. 
Groep 5/6 blijft na het schoolreisje op school 
slapen. De volgende ochtend sluit groep 3/4 weer 
aan voor een gezellige dag.  
Naast de groepsleerkrachten, sluit ook meester 
Djay deze dagen aan en zal met de kinderen een 
bootcamples doen. 
Verder worden er leuke spelletjes gedaan, de bbq 
wordt aangeslingerd en zullen de kinderen veel lol 
hebben. 
 

Avond4-daagse Varsseveld 
Van 13 t/m 17 2022 vindt de avond4-daagse in 
Varsseveld plaats. De ouderraad heeft het idee 
geopperd om met onze school mee te lopen. Er 
hebben zich ruim 30 kinderen opgegeven, 
ontzettend leuk en sportief! Binnenkort volgt 
verdere informatie nog vanuit de ouderraad. 

 

Agenda 
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 

Schoolreis gr.1/2/3 

Kamp- & schoolreisje 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 

Schoolfotograaf peutergroep 

Vrij. 10 juni Schoolfotograaf peutergroep 

  

13 t/m 17 juni Avond4-daagse Varsseveld 

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 

MR-vergadering 15.00 uur 

  

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 ‘22 Vakantie 12.30u tot 22 augustus 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 



 

Halse School- & Volksfeesten 
Vrijdag 1 juli start de kermis in Halle. Alle groepen 
beginnen deze dag om 10.00 uur en zijn dus tussen 
8.25-10.00 uur vrij. De dag duurt tot 12.30 uur. 
Binnenkort meer informatie over het feest. 
Deze week krijgen alle kinderen een brief en 
envelop mee, vanuit de organisatie, voor een vrije 
gift om de financiering goed rond te krijgen. 

 


