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Afscheid juf Louise 
Vrijdag 2 september a.s. vieren we het afscheid 
van juf Louise. Juf Louise wordt met een heel 
bijzonder vervoersmiddel opgehaald vanuit haar  

 
 
 
 
woonplaats Doetinchem en zal rond 8.45 uur het 
schoolplein oprijden. Alle ouders zijn van harte 
welkom om bij dit bijzondere moment aanwezig 
te zijn. U kunt, na het wegbrengen van de 
kinderen even wachten op het plein, langs de 
Dorpsstraat bij de school staan om haar te 
verwelkomen. 
8.25u  De kinderen worden binnen verwacht. U 
mag als ouder buiten op het plein wachten totdat 
Louise arriveert.  
8.50u Aankomst Louise op school. 
9.00u Welkomstwoordje door meester Rick + 
cadeau aanbieden namens alle leerlingen en 
OR/MR  
9.15u De leerlingen gaan met hun juf of meester 
naar de eigen klas.  Dan start het programma 
voor de leerlingen.  
De leerlingen van de peutergroep t/m groep 4 
zullen een voorstelling aangeboden krijgen en 
aansluitend zal groep 5 t/m 8 ook een (andere) 
voorstelling zien. 
12.00u Start mini receptie op het plein. Hier kunt 
u Louise de hand schudden. De ouderraad 
verzorgt dan een drankje voor alle ouders die 
tussen 12.00-12.30 uur het plein op komen. 
12.25u Louise uitzwaaien, zij loopt met partner 
Jan en hun 3 kinderen naar Nijhof. De leerlingen 
gaan naar huis.   
 
’s Middags zal het team voor het laatst lunchen 
met juf Louise, haar partner en kinderen. Tijdens 
deze lunch zal er een woord van afscheid zijn en 
krijgt zij van het team, bestuur, OR en MR een 
prachtig aandenken aangeboden. 
Het 10-uurtje deze dag 
Juf Louise heeft voor alle kinderen een (gezonde) 
traktatie met ‘een gezond drankje’ in de kleine 
pauze (10 uur). In principe hoeven alle leerlingen 
dus geen 10-uurtje mee te krijgen, tenzij uw kind 
een ‘grote’ eter is. Dan is het verstandig om 
alsnog een 10-uurtje mee te geven. 
Er is rekening gehouden met alle diëten en 
allergieën. 
 

Luizencontrole 
De school, inclusief de peuteropvang, is helemaal 
luisvrij gestart in het nieuwe schooljaar. 

Agenda 
  

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

Woe. 31 augustus Gymles groep 1/2a & 7/8 

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 

Zo. 4 september Halse dag met kleedjesmarkt 

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

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

Zwemmen groep 7/8 

Infoavond voor alle groepen 

Do.  8 sept. Zwemles groep 2/3/4 

GGD onderzoek 4/5-jarigen & 
inloopspreekuur opvoedvragen 

  

Ma. 12 sept. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 14 sept. Gymles groep 1/2a & 7/8 

Zwemmen groep 5/6 

Do. 15 sept. Zwemles groep 2/3/4 

Naschoolse sport ‘tikspelen’ 
om 15.00 in de sporthal 

Vrij. 16 sept. World cleanday groep 7/8 

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 



 

Infoavond alle ouders 
Woensdag 7 september wordt de algemene 
informatieavond gehouden. Deze avond zal 
centraal starten in de hal met een korte uitleg 
over onze organisatievorm van het onderwijs. 
Aansluitend kunnen alle ouders in 2 rondes 
verschillende groepen in, om specifieke 
informatie over de groep te horen en uiteraard 
ook kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht. 
De avond start om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 21.00 uur. 
 

Startgesprekken 
Doel van het startgesprek 
We vinden de driehoeksverhouding tussen 
ouder/kind/school(leerkracht) erg belangrijk. 
Samen willen we bekijken wat u, uw kind en de 
school nodig heeft om zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen? 
U wordt uitgenodigd voor de startgesprekken die 
in de week van 12 of 19 september worden 
gehouden. 
Graag willen we met u het gesprek aangaan over 
uw kind. U bent degene die vertelt en wij 
luisteren! 
Vanaf maandag 5 september kunt u zich via Parro 
inschrijven voor een startgesprek. Ter 
voorbereiding op het gesprek wordt een 
formulier toegevoegd met mogelijke vragen die 
wij kunnen stellen en/of waarover u kunt 
vertellen.  
Deze mag u meenemen naar het gesprek als u dat 
prettig vindt.  
Vanaf groep 5 willen we het gesprek graag voeren 
met uw kind erbij, tenzij u of de leerling dit niet 
wenselijk vindt. Kinderen in de lagere groepen 
mogen naar wens aansluiten. 
Is er al voldoende contact geweest met de 
leerkracht in het voorgaande jaar, kunt u dit 
gesprek ook (evt. in overleg) overslaan.  
 

Hulpouders zwemmen (herhaling) 
Er is al één ouder die groep 2/3/4 ondersteunt 
met het omkleden met het schoolzwemmen. 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. 
 

Zwemles diploma C 

Enkele ouders hebben aangegeven dat er geen 
wens is voor het halen van diploma C, moment 
dat diploma A en B is behaald. Met name de 
financiën die hierom heen georganiseerd zijn, is 
niet in elke situatie wenselijk. De constructie 
zwemles wordt nu bijna een jaar aangeboden en 
we komen uiteraard nog steeds wat 
‘kinderziektes’ tegen in de overgangsfase naar 
zwemles volledig door school verzorgd. We gaan 
voor de huidige groep 4 in gesprek met zwembad 
de Brink om te kijken of we de wensen van ouders 
beter kunnen afstemmen. Hierover volgt meer 
informatie naar de ouders van groep 4, moment 
dat het gesprek heeft plaatsgevonden. 
 

EU-schoolfruit 
Wij zoeken nog enkele hulpouders die het 
groente en fruit voor groep 1 t/m 8 kunnen 
klaarmaken. 
Wilt u ons hiermee ondersteunen dan kunt u een 
mailbericht sturen naar  
marjoleinbrummelman@dorpsschoolhallle.nl  
of een Parrobericht naar juf Marjolein.  
 

Naschoolse Sport  
Op donderdag 15 september is de eerste 
naschoolse sport 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.  
Vanaf maandag hangen de inschrijflijsten bij alle 
groepen. 
 

Intern vertrouwenspersoon  
Na de vakantie kan het altijd even spannend zijn 
om weer te starten. Zitten er nieuwe kinderen in 
de groep, hoe is de leerkracht, hoe gaan we met 
elkaar om in de groep? Als zich hierin problemen 
voordoen is dit vaak met de leerkracht goed te 
bespreken. Het kan echter ook voorkomen dat 
uw kind er met de leerkracht niet uit komt, er 
situaties spelen in de thuissituatie of dat u 
behoefte heeft aan een luisterend oor. Voor deze 
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taken ben ik aangesteld als interne 
vertrouwenspersoon van Dorpsschool Halle.    
Graag wil ik mij voorstellen; mijn naam is Cindy te 
Pas en ik ben de interne vertrouwenspersoon van 
de school. Ik ben aangesteld om er zorg voor te 
dragen dat klachten van ouders en/of kinderen 
altijd serieus worden genomen en op een 
passende wijze worden aangepakt. Elke ouder of 
kind kan een beroep op mij doen als er 
problemen zijn waar u of uw kind niet met 
iedereen over durft te praten of kan/wil praten.  
Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon 
wordt vertrouwelijk behandeld en er worden 
geen verder stappen ondernomen zonder uw 
toestemming. De interne vertrouwenspersoon 
bespreekt met u welke stappen kunnen worden 
ondernomen.  
Mocht u mij nodig hebben, ik ben leerkracht van 
groep 8 en ben aanwezig van maandag t/m 
vrijdag. U kunt  mij ook  dagelijks per mail 
bereiken op: cindytepas@dorpsschoolhalle.nl   
 
Juf Cindy maakt de aankomende weken een 
ronde langs alle groepen om zich voor te stellen 
als intern vertrouwenspersoon in alle groepen. 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

• Kleedjesmarkt Halse dag 

• Opgave voor blokfluitles 

• Festival Halle-Heide 2022  
met theatergroep ‘Raaf’ 
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