
   

Halle, vrijdag 3 juni 2022 
 

Vrijwillige bijdrage  
Halse School- en Volksfeest 
 
 

 
Beste inwoners van Halle en omgeving, 
             
 
Eindelijk mogen we dit jaar weer het School en Volksfeest Halle organiseren. 
 
Het heeft helaas een paar jaar stil gelegen. Natuurlijk gaan we er samen met 
jullie weer een mooi en gezellig feest van maken. 
 
Helaas gaat dit niet lukken zonder een vrijwillige bijdrage zodat we o.a. 
Spelletjes dag voor de kinderen,  Optocht, Toneel kunnen blijven organiseren. 
Je was natuurlijk gewend dat we met een lijst langs de deuren kwamen. Dit 
willen we dit jaar anders gaan doen vanwege de tijd en ‘personeelstekort’ 
(vrijwilligers).  
 
Wilt u mee helpen organiseren, we horen dit graag!!!!! Noteer uw naam, 
telefoonnummer en/of mailadres even en stop deze bij in de envelop. 
 
Met deze brief kun je geheel vrijblijvend een bijdrage in de enveloppe doen 
en weer inleveren bij de  school. De school zorgt ervoor dat de bijdrage bij de 
commissie terecht komt. 
 
Alvast bedankt,  
namens Organisatie School en Volksfeest Halle. 
 
 
 
 



   

 
 
Betreft: programma Halse feest (School- en volksfeest) 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Halse feest & programmaboekje 
Vanaf vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli is het jaarlijkse Halse feest. Dit jaar is er weer een 
fantastisch programma in elkaar gezet door de organisatie van het Halse feest, in 
samenwerking met Dorpsschool Halle. Het programma kunt u lezen in het programmaboekje 
(zie digitale bijlage). Heeft u een ‘NEE NEE’-sticker op uw brievenbus, dan krijgt u geen 
programmaboekje. Wilt u toch een boekje dan kunt u deze afhalen bij zaal Nijhof, de Woage 
of op de Dorpsschool. 
 
 
Schooltijden 
Voor vele ouders is het ondertussen een traditie dat er op vrijdag geen lessen zijn op de 
Dorpsschool, maar activiteiten in het dorp en op het kermisterrein. Voor ouders van o.a. onze 
nieuwe leerlingen is het goed om te weten dat de leerlingen tot 10 uur vrij zijn en niet op 
school. 
 
 
Programma van de vrijdag 
10.00 uur  Groep 1 t/m 8 verzamelt op school voor de Bielemannenoptocht. 
11.15 uur  We lopen met z'n allen van school naar Nijhof.  

 
11.30-12.30 uur Groep 1 t/m 8 eten een patatje en een snackje. De leerlingen blijven bij 

elkaar bij de eigen groepsleerkracht. 
 

12.30 uur 1. Alle leerlingen van groep 1 t/m 4 worden door hun ouders opgehaald 
bij de tent op het kermisterrein. De ouders kunnen dan zelf met hun 
zoon/dochter spelletjes doen op het sportveld van SV Halle.  
2. Alle leerlingen krijgen een snoepzakje, een spellenkaart voor de 
spelletjes, bonnen voor de draaimolen (groep 3-4 ook voor de 
botsauto's; tussen 13-14u rijden deze wat rustiger speciaal voor groep 
3&4) en een ijsje. Drinken is verkrijgbaar bij de OR (ouderraad) op het 
terrein. 
Groep 5 t/m 8 zullen in teamverband meedoen aan een zeskamp met 
o.a. een survivalbaan van Jan in ’t touw en het jeugdvogelschieten. Bij 
ieder onderdeel staat iemand om de spellen te begeleiden. Groep 5 t/m 
8 krijgt het ijsje tijdens de zeskamp.  



   

De leerlingen van de peuters en groep 1 t/m 4 kunnen met de 
spellenkaart spelletjes doen onder de verantwoordelijkheid van eigen 
ouders. Dit is vanaf 12.30u.  

 
14.30 uur Einde van de zeskamp voor groep 5 t/m 8 en prijsuitreiking in de 

feesttent. Snoepzakjes en munten voor de botsauto’s worden 
uitgedeeld. LET OP!! Om 14.30 uur worden alle leerlingen opgehaald 
door hun ouders, gaan zelf naar huis of blijven op de kermis (met uw 
toestemming). De ‘school-/kermisdag’ is ten einde. 

 

 
 
Deelname aan de optocht 
De ouders van groep 1 t/m 4 zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de optocht. Er 
zijn al leuke ideeën bedacht en aan de wagens wordt hard gewerkt. Ook van de bovenbouw 
verwachten wij dat er zich zoveel mogelijk leerlingen opgeven om deel te nemen aan de 
optocht!  
Op school wordt in elke groep het opgaveformulier voor de optocht toegelicht. Op school zijn 
de opgavebriefjes voor de optocht af te halen voor zowel individuele lopers, als kleine 
groepen en grote wagens. Denkt u aan het inleveren van de opgavebriefjes (uiterlijk 
donderdag 23 juni 2022). 
 
Snoepzakjes en attractiekaartjes voor peuters 
De ochtend voor de peuters loopt hetzelfde als iedere vrijdag. De leerlingen die op vrijdag 
naar de peuterspeelzaal gaan zijn er gewoon op de normale tijd. Vanaf 12.30u kunnen de 
ouders van alle peuters een snoepzakje, draaimolenkaartjes en bonnen voor ijs & patat 
ophalen bij Michaela en Anke. Zij zijn van 12.30 tot 13.00u op het kermisterrein om alles uit 
te delen. Tevens kunnen de peuters gebruik maken van het springkussen en mochten ze dit 
leuk vinden dan kunnen ze enkele spelletjes meespelen.  
 
Nieuwe commissieleden gevraagd 
Een feestje is altijd leuk, maar moet ook georganiseerd worden. Wil jij ook mee helpen 
organiseren aan de Halse school- en volksfeesten? Samen met jou zorgen we voor een 
toekomstbestendige organisatie van het Halse feest. Meld je snel aan als nieuw 
commissielid! 
 
We wensen iedereen een geweldig feestweekend toe, proosten graag even met elkaar op 
het kermisterrein en hopen iedereen maandag weer fris & fruitig om 8.25 uur op school te 
zien ☺. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens het team & werkgroep school- en Volksfeest, 
Rick Wolsink 
Directeur Dorpsschool Halle 


