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Agenda
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 (groep 7
zwemt niet i.v.m. Blink
thema-afsluiting)
Naschoolse sport 15.00 uur

Do. 23 juni
Do. 23 juni

27 t/m 30 juni
Ma. 27 juni
Woe. 29 juni
Do. 30 juni
Vrij. 1 juli

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

Oudergesprekken
Gymles groep 2 t/m 8
Gymles groep 1, 5 & 7
Zwemles groep 2/3/4
Zwemles groep 6 & 8
2e rapport mee naar huis
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
Ma. 22 aug. ‘22

Vakantie 12.30u tot 22 augustus
Start nieuwe schooljaar 8.25 uur

Maandag 20 juni studiedag
Maandag 20 juni zijn alle leerlingen vrij. Het team
van Dorpsschool Halle gaat de laatste hand
leggen aan de formatie voor het volgende
schooljaar. Deze dag worden ook alle toetsen
geanalyseerd die de leerlingen de afgelopen
week hebben gemaakt. N.a.v. deze toetsen wordt
een nieuw plan van aanpak geschreven voor alle
groepen, hulpgroepen en individuele leerlingen.

Studiedagen schooljaar 2022-2023
Afgelopen heeft de MedezeggensRaad (MR) van
onze school goedkeuring gegeven voor
onderstaande studiedagen. De leerlingen zijn op
deze dagen vrij. U kunt voor deze dagen BSO
aanvragen via Juut&Co (Mariël).
• Vrijdagochtend 21 oktober 2022 (dag
voor de herfstvakantie)
• Maandag 30 januari 2023 (toetsanalyse)

•
•

Vrijdagochtend 21 april 2023 (dag voor
de meivakantie)
Dinsdag 30 mei 2023 & woensdagochtend 31 mei 2023 (twee dagen
aansluitend aan het Pinksterweekend)
Maandag 19 juni 2023 (toetsanalysedag)

Groepsverdeling & formatie (herhaling)
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.
Gaandeweg de studiedag op maandag 20 juni,
ontvangt u het formatieplan waar tevens de
manier van werken wordt uitgelegd en de juiste
medewerkers per groep worden genoemd.

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. Aan het eind van de dag
krijgen alle leerlingen een leerlingenlijst mee naar
huis met een groepsfoto waar de (nieuwe)
juffen/meesters en ondersteuners ook op staan.

Naschoolse sport do. 23 juni
Donderdag a.s. is er flessenvoetbal en
waterspelletjes tussen 15.00-16.00 uur. De
leerlingen moeten zelf om 14.45 uur iets te eten
en drinken meenemen en kunnen dit in de klas
nuttigen.
Om 16.00 uur eindigt de naschoolse sport en
moeten de kinderen opgehaald worden of kunnen
zelfstandig naar huis met uw goedkeuring.
Normaal gesproken is de naschoolse sport bij de
sporthal. Mocht de naschoolse sport op school
zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Avond4daagse Varsseveld
Een fantastisch initiatief vanuit de ouderraad......
Dorpsschool Halle heeft voor het eerst
meegelopen aan de avondvierdaagse in
Varsseveld. Ruim 30 kanjers hebben 4 dagen
meegelopen en de eerste medaille is binnen

Afsluiting Blinkthema ‘2e wereldoorlog’
Donderdag 23 juni sluit groep 7/8 het Blinkthema
‘Tweede Wereldoorlog’ af in het Airbornmuseum
in Arnhem. Groep 7/8 krijgt in twee delen een
rondleiding: eerst in het museum en daarna een
rondleiding over de begraafplaats naast het
museum.
https://www.airbornemuseum.nl/
De leerlingen van groep 8 moeten deze ochtend
iets eerder op school zijn. De bus vertrekt om 8.15
uur. Om 14.30 uur is de bus weer terug, dus de
leerlingen zijn op de normale tijd uit.
Groep 7 heeft deze dag geen zwemles. Alleen
groep 5 zal naar het zwembad gaan.

Schoolfotograaf
Alle schoolfoto’s van peuters t/m groep 8 zijn
meegegeven met alle leerlingen.
Wilt u de schoolfoto’s niet, dan kunt u deze weer
mee teruggeven naar school. Fotosetjes die zijn
geopend worden gefactureerd m.u.v. de foto’s die
u in het hoesje laat en niet wil bestellen.

