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Agenda
Ma. 19 sept.
Woe. 21 sept.
Do. 22 sept.

Ma. 26 sept.
Woe. 28 sept.
Do. 29 sept.

Ma. 03 okt.
Woe. 04 okt.
Do. 06 okt.
Ma. 17 oktober
EVrij. 21 okt. ‘22
24-28 okt. ’22
26 dec.-6 jan. ‘23
Ma. 30 jan. ‘23
20-24 feb. ‘23
07-10 apr. ‘23
Vrij. 21 april ‘23
24 apr.-5 mei ‘23
18-19 mei ‘23
Ma. 29 mei ‘23
Di. 30 mei ‘23
Woe. 31 mei ‘23
Ma. 19 juni ‘23
10 juli-18 aug.‘23
Ma. 21 aug. ‘23

Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8
Gymles groep 1/2a & 5/6
Zwemmen groep 7/8
Zwemles groep 2/3/4
Blink thema-afsluiting ‘Afrika’
groep 7/8 naar Afrikamuseum
Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8
Gymles groep 1/2a & 7/8
Zwemmen groep 5/6
Zwemles groep 2/3/4
Blink Thema-afsluiting
‘Ontdekkers en hervormers
groep 5/6 met fluisterboten in
Zutphen
1e vergadering
medezeggenschapsraad (MR)
Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8
Gymles groep 1/2a & 5/6
Zwemmen groep 7/8
Zwemles groep 2/3/4
ALV, MR-/OR-jaarafsluiting de
Hallsche Schoolvereniging
Studieochtend 1
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag 2
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Studieochtend 3
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6
Zomervakantie 2023
Start schooljaar ’23-‘24

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. Groep 3 is op een iets
later moment gepland i.v.m. de start van juf
Andrea in groep 3. Inmiddels zijn ook deze
gesprekken gepland.

Informatiedag zwemles groep 2/3/4
Deze week zijn er twee informatiemomenten
voor het schoolzwemmen dat wordt aangeboden
door zwembad de Brink in samenwerking met
Dorpsschool Halle. Badmeester Erik zal deze
infomomenten verzorgen. Denkt u aan het aanof afmelden in de Parro-app (via de kalender)?
• 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.

Even voorstellen…..
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Afgelopen week ben ik als invaller gestart in
groep 3. Ik heb al veel ouders/ verzorgers kort
gezien en gesproken.
Mijn naam is Andrea Langwerden. Ik woon in
Lochem, samen met mijn man en dochter. Ik ga
graag de natuur in om te mountainbiken, maar ik
ben ook graag creatief bezig. Ik hoop samen met
de kinderen in groep 3 een fijne tijd te hebben,
waarbij we veel van en met elkaar kunnen leren!
Vriendelijke groet,
Andrea Langwerden

Algemene ledenvergadering
Maandag 17 oktober staat de algemene
ledenvergadering gepland. Deze avond wordt
samen met de MedezeggenschapsRaad (MR) en
de OuderRaad (OR) gepland.

Deze avond vindt er een stemming plaats over de
bestuurstransitie, waarbij er goedkeuring wordt
gevraagd om de aangepaste statuten van de
Hallsche Schoolvereniging aan te nemen. Meer
informatie hierover volgt uiterlijk een week van
tevoren op vrijdag 7 oktober 2022.
Het jaarverslag van de Hallsche Schoolvereniging
is al geruime tijd te lezen op de website van onze
school (zie link hieronder).

Cleanupday groep 7/8
Afgelopen zaterdag was het WORLD CLEANUPDAY. Groep 7/8 heeft vrijdag een groot gedeelte
van het dorp Halle schoongemaakt. Vanuit een
werkgroep van Hals Belang & gemeente
Bronckhorst zijn materialen beschikbaar gesteld
om alle afval op te prikken. Groep 7/8 heeft veel
afval verzameld en we hopen dat dit zorgt voor de
bewustwording van ‘hoe om te gaan met afval’ in
je directe omgeving.

Blink thema afsluiting groep 7/8 & 5/6
Aankomende week rond groep 7/8 het eerste
thema af van Blink, taal en rekenen. De vakken
zijn met merendeel van de doelen gekoppeld aan
het thema Afrika. Groep 7/8 zal donderdag 22
september het Afrikamuseum bezoeken. LET
OP!!! Groep 7/8 is deze dag, een half uurtje later
uit, om 15.15 uur.
Een week later, op donderdag 29 september,
rond groep 5/6 het thema Ontdekkers en
hervormers af met een fluisterboottocht in de
historische binnenstad van Zutphen.

Cleanupday groep 7/8

