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BEDANKT ALLEMAAL! Afscheid juf Louise 

Lieve kinderen, collega’s, ouders, OR, MR en 
bestuur van de Dorpsschool, 
Ik zit hier tussen de bloemen en cadeaus nog 
heerlijk na te genieten van het geweldige afscheid 
dat jullie me hebben gegeven vrijdag 2 september 
2022. Want op 1 september 2022 ben ik, na ruim 
38 jaren in het onderwijs waarvan 18,5 jaren op 
de Dorpsschool, met pensioen gegaan. 
Het was een onvergetelijke dag! 
Vanaf de start in de oldtimer naar school, de 
ontvangst op het schoolplein, het persoonlijke 
afscheid in alle groepen, het uitzwaaien op het 
plein, tot en met de afsluiting in Nijhof was het 
indrukwekkend, geweldig en ontzettend leuk! 
Zoveel lieve woorden en cadeaus, zoveel leuke 
activiteiten, een prachtig receptenboek met 
schort en zo persoonlijk! 
Ik wil jullie allen heel hartelijk bedanken voor 
alles, ook namens mijn man en kinderen. We 
hebben genoten! 
Ik wens iedereen nog een hele fijne tijd op deze 
prachtige school! 
En graag tot ziens allemaal! 
                                                Louise en Jan Brouwer 

https://www.contactzuid.nl/nieuws/onderwijs
/431290/dorpsschool-halle-zwaait-juf-louise-uit  

Agenda 

Zo. 4 september Halse dag met kleedjesmarkt 

Ma. 5 sept. Inschrijving startgesprekken 
vanaf 17.00 uur 

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

Di. 6 sept. Start schoolfruit (elke dinsdag, 
woensdag en donderdag) 

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

Woe. 21 sept. Gymles groep 1/2a & 5/6 

Zwemmen groep 7/8 

Do. 22 sept. Zwemles groep 2/3/4 
  

Ma. 26 sept. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 22 sept. Gymles groep 1/2a & 7/8 
Zwemmen groep 5/6 

Do. 23 sept. Zwemles groep 2/3/4 
  

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 

https://www.contactzuid.nl/nieuws/onderwijs/431290/dorpsschool-halle-zwaait-juf-louise-uit
https://www.contactzuid.nl/nieuws/onderwijs/431290/dorpsschool-halle-zwaait-juf-louise-uit


 

Infoavond alle ouders 
Woensdag 7 september a.s. 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. 
Programma 
19.30 uur Start algemene informatie organisatie-
vorm Dorpsschool Halle 
20.00 uur Ronde 1: info in alle groepen 
20.30 uur Ronde 2: info in alle groepen 
 

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 om 17.00 uur kunt u 
zich via Parro inschrijven voor een startgesprek. 
Ter voorbereiding op het gesprek heeft u een 
gespreksformulier meegekregen 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.  
 

Zwemles groep 2/3/4 
Deze week wordt er een overleg gepland met 
zwembad de Brink om vragen van ouders over het 
diplomazwemmen te bespreken. N.a.v. 
verschillende gesprekken, mail- en 
Parroberichten zal er z.s.m. vervolginfo komen. 

Groep 3 
Helaas is, wegens privéomstandigheden, juf 
Janneke niet volledig tot rust gekomen in de 
zomervakantie en is de batterij onvoldoende 
opgeladen om de juiste start te bieden aan onze 
nieuwe groep 3. Juf Janneke doet om deze reden 
tijdelijk even een stapje terug. 
We zijn ontzettend blij dat vanaf maandag 5 
september juf Andrea de groep onder haar hoede 
neemt, samen met juf Lotte. Juf Andrea is op de 
maandag, dinsdag en woensdag aanwezig. Juf 
Lotte is op donderdag en vrijdag in groep 3. Op de 
andere dagen zullen juf Lotte en juf Boukje de 
nieuwe juf ondersteunen. 
Maandag 5 september zullen juf Andrea en juf 
Lotte, bij de ingang van groep 3, de leerlingen en 
ouders ontvangen. Zo kunt u direct even 
kennismaken met juf Andrea.  
Juf Andrea zal samen met juf Lotte de 
informatieavond verzorgen woensdagavond a.s. 
 

EU-schoolfruit 
 
Dinsdag      > 

 
Woensdag  > 

 
Donderdag > 
 
 

 
Dinsdag 6 september start, voor 20 weken (half 
schooljaar) het EU-schoolfruit weer. Dit betekent 
dat alle leerlingen 20 weken lang op dinsdag, 
woensdag en donderdag fruit en/of groente op 
school krijgen aangeboden. Wekelijks staat er 
een overzicht in de nieuwsbrief welk fruit er 
wordt aangeboden. Het doel van EU-schoolfruit is 
om gezond eetgedrag te bevorderen. Alle 
kinderen gaan fruit/groente proeven. Hieraan 
zitten ook enkele korte lessen aan verbonden. 
Het kan natuurlijk zijn dat uw kind iets echt niet 
lust. Geeft u dan even zelf iets anders mee aan 
fruit of groente voor het moment na het proeven. 
Op de maandag en vrijdag, als er geen EU-
schoolfruit is, geven ouders zelf groente of fruit 
mee met het 10-uurtje. 
 

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. 
 

HALMAC OPSTAPDAG (zie flyer) 
VOOR LEERLINGEN BASISSCHOOL 6 -12 JAAR 
ZATERDAG 10 SEPTEMBER VAN 12.00 TOT 16.00 
UUR AANMELDEN NIET NODIG, ER IS DRINKEN EN 
WAT LEKKERS!  
Motorsport is een hele populaire sport in 
Bronckhorst. Om jou ook eens te laten ervaren 
hoe leuk het is, nodigt Halmac je uit om 
zaterdagmiddag 10 september naar het circuit “ 
De Kappenbulten” in Halle te komen. Van 12.00 
tot 16.00 uur kun je dan alles wat met motorsport 
te maken heeft zien en zelf doen! Dus je mag zelf 
op de motor stappen en een rondje crossen over 
het terrein!  
Meedoen is gratis; wel hebben we een paar 
voorwaarden; je bent tussen de 6 en 12 jaar oud, 
een ouder/voogd moet vooraf een handtekening 
zetten dat je mee mag doen en is aanwezig, je 
moet een lange broek en een shirt met lange 
mouwen aan. Als laatste heb je een paar stevige 
schoenen aan, dus geen slippers of sandalen! 
Meedoen is voor eigen risico, maar als je gewoon 
doet wat de ervaren trainers van Halmac je 
zeggen, heb je gewoon een hele, sportieve, 
uitdagende en leuke middag!  
Zelf rijden mag op o.a.:  
Elektrische crossmotor, 50cc crossmotor, 65/85cc 
benzinemotor, Kinderquads, Buggy ,meerijden 
met ervaren buggyrijders. Maar ook kun je 
meedoen aan de motorsport-conditie-training en 
de survival hindernissen training o.l.v Jan in ’t 
Touw. 
 

Even voorstellen (IB) 
Nu Louise met pensioen is, nemen wij het stokje 
van de interne begeleiding over.  
Met z'n drieën hebben we de taken verdeeld en 
ziet het er zo uit:  
Cindy te Pas: groep 1 en 2 (en peuters) 
woensdag en vrijdag  
Boukje Heusinkveld: groep 3-4-5 dinsdag en 
woensdag  
Brenda Peppelman: groep 6-7-8 woensdag  

Daarnaast zijn we op andere dagen ook aanwezig, 
maar staan we voor de klas.   

 

Wat houdt IB nou eigenlijk in?   
IB staat voor interne begeleiding van de 
leerlingenzorg. 
Samen met onze collega’s, de leerkrachten van 
uw kind(eren), onze directie, volgen en 
analyseren wij de didactische / cognitieve en 
pedagogische/emotionele ontwikkelingen van 
alle leerlingen, de groepen, en de school.  
Tijdens verschillende structureel vastgelegde 
overlegmomenten, groepsbezoeken en 
vergaderingen, bespreken wij de stand van zaken 
van ons onderwijs en bekijken we samen wat we 
kunnen versterken of borgen. Als intern 
begeleider hebben wij in deze trajecten o.a. een 
signalerende, diagnosticerende, monitorende en 
coachende taak.  
Naast het coachen, en monitoren, zijn er ook 
individuele leerlingentrajecten die wij als intern 
begeleider begeleiden. Individuele trajecten 
lopen altijd eerst via de eigen leerkracht, op zijn 
of haar verzoek zullen wij als intern begeleider 
aansluiten.  
In de gezamenlijke zoektocht naar de specifieke 
onderwijsbehoeften en het best mogelijke voor 
een kind op onze school, kan het zijn dat wij als 
intern begeleider, in overleg met u, een beroep 
doe op de deskundigheid vanuit ons netwerk, 
hierbij valt te denken aan o.a. ; onze school 
interne specialisten, schoolmaatschappelijk werk, 
de schoolarts, onze onderwijsadviseur, een 
onderzoeksinstantie, de voorschoolse opvang.  
Voor ons is het samenwerken met u als ouder, uw 
kind/onze leerling en onze collega`s, het mooiste 
aan onze baan. Het samen zoeken naar het beste 
voor uw kind, binnen de mogelijkheden van onze 
school!  
We bedanken Louise voor de fijne en 
nauwkeurige overdracht en hopen op een fijne 
samenwerking met u als ouders! Wij hebben er 
zin in!  
  
Met vriendelijke groeten,  
 
Cindy te Pas, Boukje Heusinkveld en Brenda 
Peppelman  
  
 


