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AVG-regelgeving onder schooltijd 
In Parro kunnen ouders zelf de privacyvoor-
keuren aangeven. Alle medewerkers kunnen dit 
inzien en houden hier zoveel mogelijk rekening 
mee.  
We willen alle ouders er op attenderen dat er 
geen beeldmateriaal gemaakt kan en mag 
worden onder schooltijd, omdat meerdere 
ouders hebben aangegeven bij de 
privacyvoorkeuren om geen foto’s/video’s te 
maken, te delen en te plaatsen op bijv. social 
media. 
Ongevraagd beeldmateriaal maken, delen en 
plaatsen in social media is strafbaar. 
Dorpsschool Halle wil graag ouders wel met 
regelmaat ‘een kijkje in onze keuken’ geven. 
Medewerkers zullen activiteiten wél filmen en 
fotograferen en delen in onze eigen beschermde 
Parro-omgeving en/of andere (social) media. De 
medewerkers kunnen tevens screenen of de 
foto’s verantwoord zijn en passen bij de 
privacyvoorkeuren van andere ouders/gezinnen. 

 

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?  
Tussen 12 en 23 september vinden de 
startgesprekken plaats.  
 

Informatiedag zwemles groep 2/3/4 
Afgelopen vrijdag heeft er een overleg 
plaatsgevonden tussen Dorpsschool Halle en 
zwembad de Brink. N.a.v. verschillende berichten 
van ouders wil badmeester Erik (eigenaar 
zwembad De Brink) een informatiebijeenkomst  
houden om de gang van zaken van het 
diplomazwemmen uit te leggen en antwoord te 
geven op alle vragen die u mogelijk heeft. 
Er zijn twee informatiemomenten waaruit u kunt 
kiezen om alle zweminfo te horen: 

• Donderdag 22 sept. 8.30 uur (aansluitend bij 
het brengen van uw zoon/dochter) 

• Vrijdag 23 sept. 12.00 uur (aansluitend kunt 
u uw kind(eren) mee naar huis nemen. 

Agenda 

  

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 

Thema-afsluiting groep 1 t/m 4 
‘De nieuwe groep’ in circuit en 
creatieve middag 

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 

Blink thema-afsluiting ‘Afrika’ 
groep 7/8 naar Afrikamuseum 

  

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

Woe. 28 sept. Gymles groep 1/2a & 7/8 

Zwemmen groep 5/6 

Do. 29 sept. Zwemles groep 2/3/4 

Blink Thema-afsluiting 
‘Ontdekkers en hervormers 
groep 5/6 met fluisterboten in 
Zutphen 

  

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 
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Aan het einde van het schooljaar wordt er een 
informatiemoment gepland voor de ouders van 
de leerlingen die dan van groep 1 naar groep 2 
gaan. 
 

EU-schoolfruit 
Dinsdag      > 
 
 
Woensdag  > 

 
Donderdag > 
 
 

 
Het doel van EU-schoolfruit is om gezond 
eetgedrag te bevorderen. Alle kinderen gaan 
fruit/groente proeven. 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 (herhaling) 
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.  
De inschrijflijsten hangen sinds afgelopen week 
bij de groepen. 

 
Leerlingenraad 
Aankomende week wordt in groep 5 t/m 8 de 
leerlingenraad geïntroduceerd. In elke groep 
kunnen leerlingen zich verkiesbaar stellen. 
Uiteindelijk zal de leerlingenraad uit 6 leerlingen 
bestaan en begeleid worden door juf Ingrid Smink 
en enkele ouders. 
Groep 5: 1 leerling 
Groep 6: 2 leerlingen 
Groep 7: 1 leerling 
Groep 8: 2 leerlingen 
Over een aantal weken zal er een verkiezing 
onder leerlingen plaatsvinden. Ook ouders 
krijgen de mogelijkheid om te stemmen op onze 

eerste en nieuwe leerlingenraad. Volgt u de stand 
van zaken ook in de nieuwsbrief, op onze website 
en onze Facebooksite? 
 

Jumbo sponsorzegels  
Wist u dat Dorpsschool Halle ook Jumbozegels 
spaart? U kunt volle spaarkaarten inleveren op 
school (meegeven aan uw kind(eren). Ook kunt u 
rechtstreeks zegeltjes en/of volle spaarkaarten in 
de sponsorzegel brievenbussen in de winkel 
inleveren. Deze brievenbus zit rechts naast de 
uitgang als u naar buiten loopt. In de meest 
rechter rij, vrij onderin, zit de brievenbus van 
Dorpsschool Halle 

 

Gymschoenen & gymkleding 
Voor groep 3 t/m 8 is het verplicht om gymspullen 
aan te hebben met de gymlessen. Leerlingen 
hebben een gymshirt, een gymbroek en 
gymschoenen aan. Er zijn redelijk veel kinderen 
die geen gymschoenen aan hebben en dit levert 
gevaarlijke situaties op. Zo lukt voetballen met 
blote voeten niet goed en doet pijn. Ook zijn er 
andere kinderen (mét gymschoenen) die andere 
kinderen bezeren tijdens ren- en tikspelen e.d. 
Willen alle ouders ervoor zorgen dat leerlingen 
goede gymschoenen bij zich hebben. 
Gymspullen niet mee, betekent niet mee 
gymmen en vervangende opdrachten doen in een 
andere groep op school. 
In de agenda van de nieuwsbrief kunt u wekelijks 
zien wanneer de gym- en schoolzwemlessen zijn. 
  

Algemene informatievond 
Afgelopen woensdag vond de informatieavond. 
Zo’n 50 ouders en 15 teamleden waren aanwezig. 
Voor de ouders die deze avond niet aanwezig 
waren staat de presentatie van het algemene 
gedeelte op website van Dorpsschool Halle (klik  
op de link hieronder). 

Algemene informatieavond 

www.dorpsschoolhalle.nl  

http://www.dorpsschoolhalle.nl/

