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Wijziging wisselochtend 
Voor groep 1 t/m 8 start de ochtend om 8.25u in 
de nieuwe groep. Oók groep 1 start op school. In 
een eerder bericht zou groep 1 starten bij de 
gymzaal. Groep 1 start later op de dag met de 
gymles. 
Afscheid groep 8 
Tussen 9.45u en 10u komt groep 8 langs om 
snoep uit te delen, dit is door de jaren heen een 
traditie geworden. De leerlingen krijgen het 
snoep mee naar huis, zodat u zelf een keus kunt 
maken wat er met de (mogelijke) hoeveelheid 
aan snoep gebeurt.  
Einde wisselochtend groep 5 t/m 8 
Na de pauze om half 11 is de wisselochtend 
voorbij en gaan de leerlingen weer naar hun eigen 
groep. 
Wisselochtend nieuwe groep 1 t/m 4 
De huidige groep 1,2,3 gaan voor het eerst in de 
nieuwe samenstelling naar het zwembad (dus de 
nieuwe groep 2,3,4). De nieuwe groep 1 blijft op 
school. De leerlingen van de nieuwe groep 2 
krijgen een diplomazwemtas vanuit het zwembad 
mee naar huis. In de bijlage een zwemlesbrief 
vanuit zwembad De Brink (voor groep 2/3/4). 

 
 
 
 
Groepsoverzicht/leerlingenlijst 
Aan het eind van de (wissel)dag krijgen alle 
leerlingen een leerlingenlijst mee naar huis met 
een groepsfoto waar zoveel mogelijk de (nieuwe) 
juffen/meesters en ondersteuners ook op staan. 
Aanvullend bericht via Parro 
Voor de verschillende groepen volgt mogelijk nog 
een persoonlijk Parrobericht met de exacte 
informatie over wat mee te nemen op de 
wisselochtend, mocht dit nodig zijn. 
 

Even voorstellen……..(juf Brenda) 
Mijn naam is Brenda 

Peppelman en ik kom 
vanaf het nieuwe 
schooljaar werken op 
de Dorpsschool in 
Halle. Wellicht ben ik 
bij een aantal van jullie 
wel bekend, aangezien 
mijn eigen roots ook in 
Halle liggen.   

Inmiddels woon ik 

alweer sinds 2004 in Zelhem samen met Dennis, 
Linn (12) en Yfke (9). In mijn vrije tijd bootcamp 
ik, maak ik graag een ritje op de mountainbike en 
besteed ik mijn vrije uurtjes in en om ons huis, 
aan een goed boek of vrienden.  

Ik sta inmiddels 20 jaar voor de klas en heb 

verschillende groepen onder mijn hoede gehad 
op verschillende scholen.  
Toen Rick mij een tijdje geleden uitnodigde om 
eens in Halle te komen kijken, was ik eigenlijk 
gelijk enthousiast.  

Wat een club gedreven mensen bij elkaar! Ik 

voelde een goede sfeer en had fijne gesprekken 
over het onderwijs in het algemeen en dat op de 
Dorpsschool met verschillende collega’s. Ik was 
onder de indruk en ik voelde een klik!  

Zou ik dan echt gaan solliciteren in Halle, daar 

waar ik zelf geboren ben? Ja, dus!  
Inmiddels heeft er een fijn gesprek met de MR 
plaats gevonden en ben ik al een aantal keren in 
Halle geweest om te kijken of overleggen.  

 

Agenda 
Ma. 4 juli Gymles groep 2 t/m 8 

Musical groep 8 om 10.30 uur 
voor opa’s en oma’s 

Di. 5 juli Musical en afscheid groep 8 
voor groep 1 t/m 7 en ’s 
avonds voor alle ouders gr.8 

Woe. 6 juli Gymles groep 1 & 6  

Wisselochtend nieuwe groepen 
2022-2023  

Afscheid nemen van groep 8 
door groep 1 t/m 7 

Zwemles nieuwe gr. 2/3/4 

Do. 7 juli Zwemles groep 5 & 7 
Laatste peutergym voor de 
zomervakantie (start weer op 
vrijdag 26 augustus 2022 

Vrij. 8 juli ‘22 Vakantie 12.30u tot 22 
augustus 8.25 uur. 
Laatste werkdag juf Louise, 
afscheid vrijdag 2 september. 

Ma. 22 aug. ‘22 Start nieuwe schooljaar 8.25uur 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 



 

Twee dagen ga ik werken bij de kleuters en 1 dag 

ga ik samen met Cindy en Boukje de IB (interne 
begeleiding) vormgeven. Samen met hen ga ik de 
aankomende 2 jaar ook de ib-opleiding volgen. 
Vooral in dat laatste stukje ligt voor mij weer een 
nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb.  

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten!  

We zien elkaar in het nieuwe schooljaar, maar 
eerst een goede vakantie gewenst! 
 

Brenda Peppelman 

 

Even voorstellen……..(juf Lian) 
Mijn naam is Lian 

Beulink, ben 18 jaar 
oud en woon in 
Hengelo. 
Ik heb dit schooljaar 
mijn diploma onder-
wijsassistent gehaald 
op Dorpsschool Halle. 
Ik ga in september 
starten met de 

opleiding Pabo (deeltijd).  

Afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier in 

Halle bij groep 1/2 stage mogen lopen. 
Aankomend schooljaar mag ik blijven in groep 1/2 
en ga ik aan het werk als onderwijsassistent en 
leerkracht in opleiding in het onderwijs.  

Ik kijk erna uit om met dit team samen te mogen 

werken. Het is een fijn team, waar ik al veel van 
heb mogen leren en in de toekomst nog meer van 
leren mag.  

Ik ben heel blij dat ik mag werken in groep 1/2 

waar mijn passie ligt. Ik krijg energie van hun 
fantasie en enthousiasme. Ik vind het leuk om ze 
nieuwe dingen te mogen leren en ze te zien 
groeien. 

Voor nu eerst een fijne vakantie voor iedereen en 

ik hoop verder te mogen kennismaken met alle 
ouders in het nieuwe schooljaar. 
 

Lian Beulink 

 
Zwemlesbrief zwembad De Brink 
In de bijlage van deze nieuwsbrief een infobrief 
over de schoolzwemlessen, die zwembad De 
Brink en Dorpsschool Halle aanbieden.  

Sportief zomerprogramma (herhaling) 
In de eerste week van de zomervakantie staan er 
3 activiteiten gepland voor kinderen vanaf 4 jaar, 
in de gemeente Bronckhorst. In de bijlage de 
flyer voor meer informatie over de 
zomeractiviteiten zoals opgave, data, etc. 
 

Nieuwe blokfluitgroep elke dinsdag 

 

 
 
Jeugdkoning Niels en koningin Iris 

We hebben een 
nieuwe jeugdkoning en 
koningin. 
Niels Colenbrander 
heeft vrijdagmiddag, 
met het vogelschieten, 
de vogel eraf 
geschoten. Niels heeft 
Iris als koningin 
gekozen. Danique 
Grieven, koningin van 
3 jaar geleden, heeft 
de kroon en een sjerp 

overgedragen aan koning Niels. Niels mag een 
schooljaar lang de titel ‘jeugdkoning van Halle’ 
dragen. 


