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Agenda
13 t/m 17 juni
Ma. 13 juni
Woe. 15 juni
Do. 16 juni

Avond4-daagse Varsseveld
Gymles groep 2 t/m 8
Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
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
Afsluiting Blinkthema gr.
7/8 naar Airbornmuseum
Zwemles groep 5 & 7
Naschoolse sport 15.00 uur

Do. 23 juni
Do. 23 juni

Ma. 27 juni
Woe. 29 juni
Do. 30 juni
Vrij. 1 juli

Ma. 4 juli
Di. 5 juli
Woe. 6 juli

Gymles groep 2 t/m 8
Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Zwemles groep 6 & 8
Halse School- & Volksfeest
(kermis), 10.00 uur start op
school (8.25-10.00u vrij)

Do. 7 juli

Gymles groep 2 t/m 8
Musical en afscheid groep 8
Gymles groep 1 & 6
Zwemles nieuwe gr. 2/3/4
Wisselochtend nieuwe groep
2022-2023
Zwemles groep 5 & 7

Vrij. 8 juli ‘22

Vakantie 12.30u tot 22 augustus

Groepsverdeling & formatie
Schooljaar 2022-2023 zal vergelijkbaar zijn met
dit schooljaar wat betreft de verdeling van de
groepen. We starten met 8 groepen die op 4
dagen les krijgen van een eigen leerkracht. Op de
vrijdag zijn, net als dit schooljaar, sommige
groepen samengevoegd om de zelfstandigheid
van de (kleine) groepen leerlingen te bevorderen.
Groep 1/2a (+/- 14 leerlingen)
Groep 1/2b (+/- 14 leerlingen)
Groep 3 (+/- 16 leerlingen + ondersteuning van
een tweede leerkracht)
Groep 4
(+/- 11 leerlingen)
Groep 5
(+/- 14 leerlingen)
Groep 6 (+/- 23 leerlingen + ondersteuning van
een onderwijsassistent)
Groep 7
(+/- 10 leerlingen)
Groep 8 (+/- 19 leerlingen + ondersteuning van
een onderwijsassistent)

Op vrijdag zullen groepen samengevoegd worden
(groep 4/5 en 7/8 om de zelfstandigheid van
leerlingen voldoende te bevorderen. De grotere
groepen (groep 3 en groep 6) zullen extra
ondersteuning krijgen van onderwijsassistenten
& leerkrachten.
Donderdag 16 juni staat een MR-vergadering
gepland die nog advies kunnen geven over de
indeling van de groepen.

Resultaten centrale eindtoets groep 8
Dit schooljaar heeft groep 8 voor het eerst een
nieuwe en andere eindtoets gemaakt.
Voorgaande jaren maakten zij altijd de Cito
Centrale Eindtoets. Dit jaar heeft groep 8 de IEP
Centrale Eindtoets gemaakt.
Onze school scoort ruim boven het landelijk
gemiddelde. We zijn erg trots op onze leerlingen
die enorm hun best hebben gedaan.

Tevredenheidsonderzoek 2021/2022
Jaarlijks neemt Dorpsschool Halle tevredenheidsonderzoeken af bij de leerlingen, ouders en
medewerkers.
De leerlingen geven onze school een:
De ouders geven onze school een:
De medewerkers geven het cijfer:

9,1
8,0
8,2

We zijn met bovengenoemde waarderingen i.c.m.
de resultaten van de Centrale Eindtoets héél erg
blij. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. In een
volgende nieuwsbrief wordt u hierover
geïnformeerd. De onderzoeksrapporten zullen op
een later moment ook gepubliceerd worden op
een website.

Wisselochtend woensdag 6 juli
Voor groep 1 t/m 8 start de ochtend om 8.25u in
de nieuwe groep. Groep 1 start bij de gymzaal.
Tussen 9.45u en 10u komt groep 8 langs om
snoep uit te delen. Na de pauze om half 11 is de
wisselochtend voorbij en gaan de leerlingen weer
naar hun eigen groep.

Dit geldt niet voor de huidige groep 1,2,3. Zij gaan
voor het eerst in deze samenstelling naar het
zwembad (dus de nieuwe groep 2,3,4). De nieuwe
groep 1 blijft op school.

Schoolfotograaf
Afgelopen week zijn de eerste schoolfoto’s
meegegeven naar huis. De foto’s waar een
peuterbroertje of peuterzusje bij op staat, worden
nog meegegeven als deze klaar zijn.
Wilt u de schoolfoto’s niet, dan kunt u deze weer
mee teruggeven naar school. Fotosetjes die zijn
geopend worden gefactureerd.

Halse School- & Volksfeesten
Denkt u aan het inleveren van de envelop met de
vrijwillige bijdrage voor de commissie die het
Halse School- en Volksfeest organiseert? U kunt de
vrijwillige bijdrage inleveren t/m vrijdag 17 juni.
Bijna de helft van alle gezinnen op onze school
heeft al gehoor gegeven aan het bijdragen aan de
kermis in Halle.

Avond4-daagse Varsseveld
Deze week, van 13 t/m 17 juni 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! Een
schoolvlag is in de maak, de schoolshirtjes liggen
klaar en worden maandag aan het einde van de
dag meegegeven met de leerlingen die meelopen
met de avond4daagse.

Juf Janneke afwezig (herhaling)

Rekencoördinator juf Marjolein

Maandag 13 juni heeft juf Janneke verlof en wordt
zij vervangen door juf Ilona en juf Zoraida.

Donderdag 9 juni is juf Marjolein afgestudeerd als
rekencoördinator. Van harte gefeliciteerd!

Juf Lotte afwezig (herhaling)
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.

