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Juf Louise met pensioen 
‘Het juiste moment is nu!’ 
 
Beste ouders/verzorgers en alle kinderen van de 
Dorpsschool, 
 
Op maandag 5 januari 2004 kwam ik in Halle om 
te starten met mijn eerste werkdag op de 
Dorpsschool. Een spannende dag, een nieuwe 
baan op een nieuwe school in een prachtige 
omgeving! Ik kreeg een heel fijn ontvangst en 
voelde me meteen thuis tussen de kinderen en de 
collega´s. 

 
 
 
 
En… ik ben niet meer weggegaan! Ruim18 jaar 
later beleef ik mijn laatste werkdag op de 
Dorpsschool en komt er een einde aan mijn 
loopbaan in het onderwijs. 
Ik heb 38 jaar met veel plezier in het onderwijs 
gewerkt en ga per 1 september 2022 met 
pensioen. Ik geniet nu van de laatste weken van 
dit schooljaar, van de mooie school, de leuke 
kinderen en geweldige collega´s. 
Iedereen heel erg bedankt voor de fijne tijd. 
Daarna… tijd voor alles! 
 

Afscheid juf Louise 
Wat een aderlating voor onze school, maar wat 
een mooie keuze die juf Louise maakt! Op vrijdag 
2 september gaan we het afscheid van juf Louise 
vieren op Dorpsschool Halle. De voorbereidingen 
zijn al in volle gang, maar uiteraard blijft deze dag 
van afscheid nog even geheim. We informeren u 
binnenkort verder over het afscheid van juf 
Louise. 
 

Nieuwe Intern Begeleiders (IB-ers) 
Op bestuurs- en schoolniveau zijn we nog druk 
bezig om de formatie goed rond te krijgen. We 
weten al wel dat de functie IB intern wordt 
ingevuld. Er zijn enkele teamleden die in 
september starten met de opleiding tot intern 
begeleider van de leerlingenzorg. We informeren 
u verder, moment dat de formatie financieel 
compleet rond is. Dit duurt helaas nog even i.v.m. 
de vermindering van de gelden die onze school 
krijgt. Er vinden intern nog verschillende 
gesprekken plaats rondom de formatie. 
 

Schoolfotograaf do. 9 en vrij. 10 juni 
Op donderdag 8 juni en 
vrijdag 9 juni komt de 
schoolfotograaf om de 
peuters op de foto te 
zetten. Op donderdag  en 
vrijdag worden de   
broertjes/zusjes foto’s 
gemaakt van de kinderen 
die op de peuteropvang 

zitten en een broertje/zusje op de basisschool 
heeft. Mocht uw zoon/dochter van de basisschool 

Agenda 
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 



 

vorige week ziek zijn geweest, dan worden deze 
leerlingen alsnog donderdag 9 juni op de foto 
gezet. 
 

Schoolreisjes 
Vorige week donderdag zijn alle leerlingen op een 
schoolreisje geweest (en schoolkampdagen). 
Twee dagen voor de start van de schoolreisjes 
bleek dat niet alle bussen konden rijden i.v.m. 
personeelstekort en ziekte. 
We willen alle ouders/stagiaires/opa’s/oma’s/etc. 
enorm bedanken dat er spontaan gereden kon 
worden met auto’s om alsnog alle leerlingen op de 
juiste plek te krijgen. Samen hebben we toch alles 
voor elkaar gekregen!!!! SUPER!!! 
 

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. Een 
schoolvlag is in de maak, de schoolshirtjes liggen 
klaar om te laten zien dat Dorpsschool Halle 
meeloopt met de vierdaagse. 

 
 

Juf Janneke afwezig 
Van woensdag 8 juni t/m maandag 13 juni heeft 
juf Janneke verlof en wordt vervangen door juf 
Ilona en juf Sharon. 
 

Juf Lotte afwezig 

Wegens verlof is juf Lotte maandag 13 juni niet op 
school. Juf Karin zal haar vervangen. Juf Karin 
werkt in de invalpool en heeft, tot twee jaar 
geleden, op onze school gewerkt. 
 

Cito leerlingvolgsysteem & studiedag 
De aankomende weken zullen de leerlingen 
toetsen gaan maken om ze te volgen op het gebied 
van rekenen, begrijpend lezen, spelling, lezen, e.d. 
Op maandag 20 juni heeft het team een studiedag 
waarin alle gegevens worden geanalyseerd en een 
plan van aanpak wordt geschreven voor het 
nieuwe schooljaar. We hopen na deze maandag 

ook het formatieplan rond te hebben. Spoedig na 
deze dag zullen we de groepsverdeling, 
groepsindeling en ondersteuning in de groepen 
bekend maken. 
De leerlingen zijn maandag 20 juni de hele dag vrij. 
 

Halse School- & Volksfeesten 

Afgelopen vrijdag is het programma voor de Halse 
School- en Volksfeesten meegegeven. Aan het 
programma zat een envelop geniet waarin een 
vrijwillige bijdrage gedaan kan worden. Met deze 
bijdrage is de kermiscommissie in staat om de 
kermis te organiseren. We hopen dat er dan ook 
ruim gehoor wordt gegeven aan de oproep om 
een vrijwillige bijdrage te doen. 
In de bijlage nogmaals de brief, zoals deze in 
papieren vorm ook is meegegeven met elk kind. 
De leerlingen van de peutergroep krijgen deze 
brief deze week mee! 

 
 

Rekencoördinator juf Marjolein 
Donderdag 9 juni studeert juf Marjolein af en zal 
ze haar diploma ontvangen voor rekencoördinator 
van dorpsschool Halle. We zijn hier erg blij mee!  
Juf Marjolein heeft afgelopen schooljaar de 
nieuwe rekenmethode ‘Getal & Ruimte junior’ al 
mede ingevoerd en het automatiseren van 
getallen een enorme boost gegeven. Aankomend 
jaar zal juf Marjolein, naast de lesgevende taken, 
ook een coördinerende rol uitvoeren op het 
gebied van rekenen. 


