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Halen en brengen van leerlingen 

 
Voor nieuwe ouders is het goed om te weten dat 
we vaste afspraken hebben rondom het 
oversteken van de drukke Dorpsstraat. 
Afspraken rondom een veilige oversteekplaats: 

• Auto’s worden geparkeerd bij de Korenaar en 
niet op de stoep bij de Abbinkstraat. Dit levert 
onveilige en onoverzichtelijke situaties op. 

• Leerlingen van groep 8 (en ouders) staan als 
gecertificeerde brigadiers bij het zebrapad en 
laten leerlingen/ouders over vanaf 8.15 uur.  

• Oversteken gebeurt op het moment dat de 
brigadiers starten met het begeleiden van de 
oversteek, daarvoor wachten de 
leerlingen/ouders bij het zebrapad, achter de 
kettingen (zie gele pijl op de foto). 

• Leerlingen (en ouders) zijn vanaf 8.15 uur bij 
school. Om 8.25 uur starten de lessen. 

• Oversteken van de ene naar de andere kant 
van de Dorpsstraat alleen via het zebrapad. 

• Luister goed naar de instructies van de 
verkeersbrigadiers. Bij het signaal ‘klaarover’ 
lopen alle leerlingen en ouders naar de 
overkant, niet eerder. 

 

Start/einde schooldag & ziekmelden 
Geen inloopmomenten 
Er zijn in de ochtend geen inloopmomenten meer 
in de school. Vanuit de coronaperiode is dit een 
mooie automatische stap richting zelfstandigheid 
en ‘zelf doen’. Er is in de ochtend direct heel veel 
rust in de school en dit komt de effectiviteit van 
het onderwijs ten goede. 
Afscheid nemen 
Afscheid nemen van de kinderen doen ouders op 
het schoolplein, waar altijd een kleuterjuf bij 
aanwezig is. Binnen is een tweede kleuterjuf en 

Agenda 
Ma. 22 augustus Opening schooljaar 8.25 uur 

Luizencontrole alle groepen 

Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Start Dynamic (kleuter)gym 
groep 1/2/3 om 15.15 uur. 
Start Dynamic gym groep 4 t/m 
8 om 16.00 uur 

Di. 23 augustus Start typeles gr. 8 (11 weken) 

Woe. 24 augustus 
 

Gymles gr. 1/2a & 5/6 

Zwemmen gr. 7/8, om de week 

Do. 25 augustus Zwemles groep 2/3/4 

Vrij. 26 augustus Start peutergym om 11.30 uur 
(ene week vrijdag, week 
daarna op donderdag, etc.) 

  

Ma. 29 augustus Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 31 augustus Gymles groep 1/2a & 5/6 

Zwemmen groep 5/6 

 Kranslegging groep 8 bij 
monument van de gevallen 
vliegeniers (kerkhof Halle) 

Do. 1 september Zwemles groep 2/3/4 

Peutergym om 11.30 uur 

Vrij. 2 september Afscheid juf Louise 
  

Ma. 5 september Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 7 september Gymles groep 1/2a & 5/6 

Zwemmen groep 7/8 

Do.  8 september Zwemles groep 2/3/4 

GGD onderzoek 4/5-jarigen 

Ma. 17 oktober ALV, MR-/OR-jaarafsluiting 
de Hallsche Schoolvereniging 

Vrij. 21 okt. ‘22 Studieochtend 1 

24-28 okt. ’22 Herfstvakantie 

26 dec.-6 jan. ‘23 Kerstvakantie 

Ma. 30 jan. ‘23 Studiedag 2 

20-24 feb. ‘23 Voorjaarsvakantie 

07-10 apr. ‘23 Paasvakantie 

Vrij. 21 april ‘23 Studieochtend 3 

24 apr.-5 mei ‘23 Meivakantie 

18-19 mei ‘23 Hemelvaart 

Ma. 29 mei ‘23 2e Pinksterdag 

Di. 30 mei ‘23 Studiedag 4 

Woe. 31 mei ‘23 Studiedag 5 

Ma. 19 juni ‘23 Studiedag 6 

10 juli-18 aug.‘23 Zomervakantie 2023 

Ma. 21 aug. ‘23 Start schooljaar ’23-‘24 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 



 

onderwijsassistenten die de kinderen in de groep 
opvangen en aan een inloopactiviteit laten 
starten.  
Leerlingen die inlopen of nieuw zijn 
Als kinderen helemaal nieuw op school komen en 
proefdraaien met inloopmomenten, dan vragen 
we ouders wél mee te lopen om de leerling kort 
op weg te helpen. Op dit moment lichten we één 
en ander ook nog aan ouders toe. 
Zijn leerlingen gewend, dan wordt er afscheid 
genomen buiten de deur van de hoofdingang. Dit 
geldt voor alle ouders! 
Einde van de schooldag 
Aan het einde van de schooldag komen alle 
groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, 
stagiaires etc. naar buiten met de groep. Tijdens 
dit moment kunt u medewerkers ook even 
spreken over het verloop van de dag en zaken 
bespreken voor de volgende dag. Uiteraard kunt 
u ook een Parrobericht sturen in de middag, 
avond of in de ochtend voor 8.25 uur. 
Ziek en dan? 
Mocht uw leerling ziek zijn, dan kunt u uw 
zoon/dochter via Parro absent melden. Uiteraard 
kunt u ’s ochtends ook even bellen mocht een 
toelichting handig of noodzakelijk zijn. U kunt ook 
de directeur of IB-ers even aanspreken om uw 
zoon/dochter af te melden. 
Afmelden altijd tussen 8.00-8.30 uur. 
Mocht uw kind gedurende de schooldag ziek 
worden, dan zullen wij contact met u opnemen. 
Mochten we u niet kunnen bereiken dan zullen 
we na een kwartier nogmaals bellen. Lukt het dan 
nog niet, dan bellen we de noodnummers die u 
heeft opgegeven. 
 

Opening van het schooljaar…….komt 
u ook kijken? 
Maandag 22 augustus gaan we het schooljaar 
gezamenlijk opstarten. Alle ouders/verzorgers 
die de kinderen deze ochtend komen brengen 
mogen even blijven wachten op het schoolplein 
om bij de opening van het schooljaar aanwezig te 
zijn. 
Alle leerlingen krijgen een kleine verrassing van 
de groepsleerkracht op het plein, de rode loper 
ligt klaar en de eerste opdracht voor ‘de gouden 
weken’ wordt dan uitgevoerd. Samen is leuker, is 
het motto van de school, dus alle ouders/opa’s & 
oma’s/buren/oppassers zijn van harte welkom! 
 

Gouden weken 
De eerste weken aan het begin van het 
schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. 
Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een 
fundament neer te zetten voor een goede 
groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen 
verkennen elkaar, de leraar en de regels. 
Vijf fasen van goede groepsvorming 
Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een 
groep in ongeveer zes weken doorloopt. Na deze 
weken zijn de rollen, normen en waarden 
grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. Na 
elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt 
er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook 
gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw 
groepsvormingsproces ontstaan, als er 
bijvoorbeeld nieuwe leerling komen. De fasen 
zijn: 
• Forming: oriënteren 

Leerlingen leren elkaar kennen, de groep 
zoekt naar veiligheid en structuur. 

• Storming: presenteren 
De verhouding tussen leerlingen wordt 
duidelijker, wie is er een leider, wie een 
volger? 

• Norming: normeren 
De regels, waarden en normen van de groep 
worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen 
taak in de samenwerking. 

• Performing: presteren 
De groep wordt een team en is klaar voor 
samenwerking. Er zijn ongeschreven regels 
waar iedereen zich aan houdt. 

• Reforming: evalueren 
Het einde van het jaar of periode is in zicht. 
Dit afscheid geeft weer een nieuwe 
groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het 
afscheid in groep 8. 

Dorpsschool Halle start ook direct met de 
‘Gouden weken’ en heeft hier een schoolbreed 
vaststaand programma voor ontwikkeld dat 
wordt ingezet. Volgt u onze Facebooksite voor 
‘een kijkje in onze keuken’? 
 

Gymlessen gymzaal de Meisterkamp 
Wekelijks hebben alle groepen 2x per week 
beweegmomenten van tenminste 45 minuten 
o.l.v. vakleerkrachten (gym- en zwemlessen). 
In een Parrobericht heeft u mogelijk al de gym- en 
zwemdagen gelezen, deze staan ook altijd in de 
agenda van de wekelijkse nieuwsbrief. 



 

Inloopspreekuur GGD  
In de bijlage een flyer voor het 1e inloopspreekuur 
van Marije Korevaar, jeugdverpleegkundige van 
de GGD. Zij kan u adviseren over grote, maar ook 
over kleine opvoedingsvragen. 
 

Gym- en zwemkleding 
Gym 
Bij de gym is het verplicht om te sporten in een 
sportbroek, t-shirt en gymschoenen m.u.v. de 
kleuters, zij gymmen wel in sportbroek en t-shirt, 
maar dragen nog geen gymschoenen i.v.m. de 
ontwikkeling van de voetmotoriek. Er wordt niet 
gedoucht na het sporten. Gebruik van deo in de 
bovenbouw is toegestaan, zolang het geen 
spuitbussen zijn (deoroller of deostick). 
Zwemmen  
Op de dagen dat een groep gaat zwemmen, 
trekken de leerlingen ’s ochtends thuis de 
zwemkleding al aan, onder de gewone kleding. 
Rugtas mee met een handdoek voor het 
afdrogen, schoon ondergoed en een plastic tas 
voor de natte zwemkleding. 
 

Hulpouders voor zwemmen gezocht 
We zoeken voor het ondersteunen bij het 
zwemlesvervoer en het aan-/uitkleden van groep 
2/3/4 nog enkele ouders die mee willen naar het 
zwembad. Groep 2/3/4 zwemt op donderdag. De 
bus vertrekt om 11.45 uur en is om 13.15/13.30 
uur terug. Ook alleen hulp bij het aankleden om 
ongeveer 13.00 uur, is welkom. Graag aanmelden 
bij de leerkrachten van groep 2/3/4. 
 

Zwemlesbrief zwembad De Brink 
In de bijlage nogmaals de infobrief over de 
schoolzwemlessen, die zwembad De Brink en 
Dorpsschool Halle aanbieden.  
Schoolzwemmen zit in ons lesprogramma vanaf 
groep 2. Groep 2/3/4 gaat wekelijks op 
donderdag naar het zwembad en krijgen daar 
zwemles met diplomagarantie aangeboden. 
Groep 5/6 en groep 7/8 gaan om de week op 
woensdag naar het zwembad om de 
zwemvaardigheid te onderhouden. Er zijn voor 
alle groepen 2 beweegmomenten van drie 
kwartier. Dit is 2x per week een gymles of 1x per 
week een gymles en 1x per week 
schoolzwemmen, afhankelijk per groep. 
In de bijlage de zwemlesbrief van zwembad de 
Brink in samenwerking met Dorpsschool Halle. 

Start externen 
De meeste externen die samenwerken met onze 
school starten begeleidingen ook z.s.m. op, 
mogelijk al in de eerste week. 
 

Vakleerkrachten 
In de eerste week starten ook direct de meeste 
vakleerkrachten (muziekles, gymles, zwemles, 
godsdienstvormingsonderwijs, crea- & 
technieklessen, typeles, Rots- & Waterlessen). 
In de bijlage zit het lesrooster van (bijna) alle 
groepen. Dit rooster is ook gepubliceerd op de 
website www.dorpsschoolhalle.nl. Op deze 
manier heeft u altijd inzicht op welk tijdstip en 
welke dag vakken worden gegeven en waar de 
kinderen moeten zijn aan het begin of einde van 
de dag. 
 

Infoavond alle ouders 
Deze week stellen we datum en tijd vast van de 
algemene informatieavond. U krijgt hierover deze 
week bericht via Parro, waarin u kunt aangeven 
of u aanwezig bent. 
 

Start nieuwe IB-ers 
Juf Louise neemt op vrijdag 2 september afscheid 
van onze school. U heeft al een stukje info 
hierover ontvangen. Er volgt deze week nog meer 
informatie hoe dit afscheid wordt vormgegeven. 
De nieuwe begeleiders van de interne 
leerlingenzorg (IB) zullen deze week ook starten. 
De nieuwe IB-ers zijn: 
Juf Cindy: IB-er van de onderbouw, peutergroep 
en groep 1/2.  
Juf Boukje: IB-er van de middenbouw, groep 
3/4/5. 
Juf Brenda: IB-er van de bovenbouw, groep 6/7/8. 
Gaandeweg de eerste periode zullen de nieuwe 
IB-ers contact met u leggen over alle lopende 
zaken. 
 

EU-schoolfruit 
Jaarlijks doet Dorpsschool Halle mee aan 
schoolfruit. Schoolfruit biedt zowel groentje als 
fruit aan met de kleine pauze (10-uurtje). Vanaf 
maandag 5 september start schoolfruit weer en 
gaan we weer 20 weken ‘GRUITEN’ (groente en 
fruit) proeven. We zijn op zoek naar ouders die 
ons kunnen helpen om het schoolfruit elke 
ochtend klaar te maken voor alle groepen.  

http://www.dorpsschoolhalle.nl/


 

Wilt u ons hiermee ondersteunen dan kunt u een 
mailbericht sturen naar 
marjoleinbrummelman@dorpsschoolhallle.nl of 
een Parrobericht naar juf Marjolein.  
 

Gezonde school 
Dorpsschool Halle heeft verschillende vignetten 
binnen het thema gezonde school. 

• Gezonde voeding 

• Sport & bewegen 

• Sociaal welbevinden 
Aankomend schooljaar gaan we verschillende 
activiteiten, die vanuit traditie en het verleden 
zijn vormgegeven, anders inrichten. Met name 
aan het einde van vorig schooljaar zijn er vele 
momenten geweest met wat minder gezonde 
voeding (kermis met Bielemanoptocht, spelletjes, 
de allegorische optocht, afscheid groep 8, etc.). 
Dit betekent niet dat we alle ‘gesuikerde’ 
traktaties achterwege laten, maar wel dit meer 
beperken door andere mooie alternatieven te 
bedenken. 
 

Eten & drinken 
Het 10-uurtje (kleine pauze) 

• Drinken (in een lekvrije beker): bij 
voorkeur water of ander gezond drinken. 
We willen i.v.m. onze berg afval en het 
suikergehalte, geen pakjes drinken op 
onze school. 

• Eten: groente of fruit (eventueel een 
gezonde boterham mocht fruit lastig 
zijn). Vanaf maandag 5 september 
verzorgt de school het groente/fuit op 
maandag, dinsdag en woensdag. 

Lunch om ongeveer 12.15 uur (grote pauze) 

• Drinken: Water of ander gezond drinken. 

• Eten: Boterhammen met beleg, 
fruit/groente en/of ander soort gezonde 
lunch. 

Op woensdag en vrijdag lunchen de kinderen 
niet op school, maar thuis. 
 

Schooltijden  
Maaandag, dinsdag en donderdag gaan alle 
kinderen naar school tussen 8.25 uur en 14.45 
uur. Op de woensdag en vrijdag start de 
schooldag om 8.25 uur en eindigt om 12.30 uur. 
Op vrijdagmiddag is de school (met goedkeuring 
van de Medezeggenschapsraad (MR) volledig 
gesloten. Dit betekent dat er geen leerlingen 

meer op school zijn, maar er werken dan ook 
geen medewerkers op de school. De school is na 
13.00 uur ook niet meer telefonisch bereikbaar 
m.u.v. calamiteiten. Uiteraard kunt u altijd de 
voicemail van de school inspreken of een mail 
sturen naar rickwolsink@dorpsscchoolhalle.nl. 
 

Reactie op Parro/mail/telefoon 
Tegenwoordig gaat informatie delen erg snel via 
de sociale media. Deze snelheid is niet altijd 
haalbaar in een werksituatie waarin veel overleg 
plaatsvindt. Mocht u een Parrobericht sturen of 
een mailtje naar de school 
(leerkrachten/directie/IB/etc.) dan zullen we 
altijd proberen deze binnen twee werkdagen te 
beantwoorden. In de praktijk zult u merken dat  
Parroberichten vaak dezelfde dag worden 
beantwoord. Complexere en overlegvragen zal 
wat meer tijd in beslag nemen. 
Uiteraard wordt er bij calamiteiten direct contact 
met u opgenomen. 
Ons communicatiesysteem is zo ingericht dat 
medewerkers ervoor kunnen kiezen dat er na 
werktijd en/of op niet-werkdagen geen berichten 
binnen komen. Het streven is dan om altijd 
binnen 2 werkdagen een reactie te geven. 
 

Verjaardag vieren op school 
Sinds twee jaar wordt er 
niet meer met traktaties 
vanuit huis getrakteerd 
in de groepen. Dit heeft 
als voordeel dat er geen 
ongezonde traktaties 
onze school binnen 
komen en dat ouders 

zich niet druk hoeven te maken over de traktaties. 
Als uw zoon/dochter jarig is, dan zetten we de 
leerling natuurlijk wel, in de eigen groep, flink in 
het zonnetje.  
Er wordt gezongen door de groep, er wordt een 
digitale verjaardagstaart versierd. Leerlingen 
worden in de trotsruimte op de foto gezet bij de 
gekleurde vleugels of in de blauwe Koningsstoel. 
Deze foto wordt gedeeld met ouders. Er wordt 
een grote verjaardagskaart uitgezocht waar alle 
meesters/juffen iets op hebben gezet. De jarige 
trakteert de groep op een extraatje in de klas, 
zoals een extra buitenmoment, een leuk spel 
spelen, een stukje van een film kijken, etc. 

 

mailto:marjoleinbrummelman@dorpsschoolhallle.nl
mailto:rickwolsink@dorpsscchoolhalle.nl


 

Kleutergym  
Elke maandag is er naschoolse kleutergym. Dit 
wordt gegeven door Dynamic Gym uit Zelhem (juf 
Alie). De kleutergym vindt plaats in gymzaal de 
Meisterkamp bij de voetbalvelden. De kleuters 
die meedoen met kleutergym eten om 14.45 uur 
op school iets kleins (zelf meebrengen). Deze 
leerlingen worden door onze vakdocent gym 
opgehaald en weggebracht naar de gymzaal. Om 
16.00 uur moeten de deelnemende kleuters 
opgehaald worden bij de sporthal. De kosten voor 
de kleutergym zijn zéér minimaal en de 
contributie loopt via Dynamic Gym.  

 
Materialen van thuis op school 
Leerlingen hoeven in principe niets van huis mee 
te nemen voor op school. Alle leerlingen krijgen 
een etui, potloden, pennen e.d. van de school.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naschoolse Sport  
Elke maand wordt er op een donderdag 
naschoolse sportactiviteiten georganiseerd door 
een vakdocent gym- & bewegingsonderwijs. Op 
donderdag 15 september is het eerste moment 
met het thema ‘tikspelen’. De naschoolse sport is 
altijd bij de gymzaal. Hier worden de leerlingen 
naartoe gebracht door de school. Direct na school 
is er een eet- en drinkmoment in de eigen klas 
(zelf meenemen).De deelnemende leerlingen 
moeten om 16.00 uur opgehaald worden bij de 
sporthal of gaan zelfstandig naar huis. Binnenkort 
hangen er weer inschrijflijsten bij elk klaslokaal. 
Naschoolse sport is gratis. 

We wensen iedereen een heel fijn 
weekend. We hopen iedereen weer 
fris, fruitig en gezond op school te zien 
op maandag 22 augustus om 8.25 uur! 
 

Team Dorpsschool Halle! 


