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Juf Sonja afwezig aankomende week 
Afgelopen week is de vader van juf Sonja 
overleden. Haar vader heeft een prachtige 
leeftijd bereikt, maar het verdriet is er natuurlijk 
niet minder om. Zowel afgelopen, als 
aankomende week zal juf Ingrid Boelaars juf 
Sonja vervangen. Mocht u een kaartje willen 
sturen om juf Sonja een hart onder de riem te 
willen steken, dan kunt u een Parrobericht sturen 
naar Rick Wolsink en zult u het adres van juf Sonja 
en haar partner Erik toegestuurd krijgen. 
 

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). 
https://www.dorpsschoolhalle.nl/uncategorized/jaar
verslag-2021-bestuur-de-hallsche-schoolvereniging/  
 

LET OP!! Wissel van zwemdag !!! 
Op donderdag 6 oktober gaat groep 1/2 naar de 
voorstelling ‘Boel gevoel’ in Amphion 
Doetinchem. De voorstelling is deels onder de tijd 
van de zwemlessen. Om deze reden gaat groep 
2/3/4 deze week op woensdag zwemmen i.p.v. 
donderdag. Groep 7/8 gaat deze week op 
donderdag zwemmen. Groep 1/2 gaat met de bus 
naar Amphion in Doetinchem toe. 
 

Schoolfruit + nieuwe fruitouders 
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Woensdag  > 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag > 

Agenda 

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 ‘Ontdek-
kers en hervormers’ 

1e vergadering MR 

  

Ma. 03 okt. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 05 okt. Gymles groep 1/2a & 5/6 

Zwemles groep 2/3/4 !!! 

Start Kinderboekenweek ‘Gi-ga-
groen’ 

Do. 06 okt. Zwemmen groep 7/8 !!! 

Voorstelling Amphion gr.  1/2 

  

Ma. 10 okt. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5 & 7/8 

Di. 11 okt. GGD les gr.7 gezonde leefstijl 

Woe. 12 okt. Gymles groep 1/2a & 5/6 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 13 okt. Zwemles groep 2/3/4 

Naschoolse sport 15.00 uur 

  

Ma. 17 okt. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5 & 7/8 

ALV Hallsche Schoolvereniging, 
MR & OR. 

Di. 18 okt. Bureau Halt in groep 7/8 

Woe. 19 okt. Gymles groep 1/2a & 5/6 

Schoolzwemmen groep 7/8 

Do. 20 okt. Zwemles groep 2/3/4 

Om 14.45u, start herfstvakantie 

Vrij. 21 okt. Studiedag, alle leerlingen vrij. 

24-28 okt. ’22 Herfstvakantie 

Ma. 31 okt.  1e dag na de herfstvakantie met 
luizencontrole 

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 
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We zijn nog op zoek naar één of enkele 
hulpouders die kunnen ondersteunen met fruit 
snijden, met name op de donderdag. U kunt een 
bericht sturen naar juf Marjolein 
(marjoleinbrummelman@dorpsschoolhalle.nl) of 
een bericht via mail of Parro naar Rick Wolsink 
(rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl). 
 

Zwemkleding ’s ochtends aan! 
We zijn alweer een aantal weken aan het 
zwemmen en we zijn dat in groep 2/3/4 redelijk 
veel kinderen ’s ochtends vergeten hun 
zwemkleren al aan te doen (thuis onder de 
kleding). Wilt u hier aan denken? Het is ook 
wenselijk dat de leerlingen wat makkelijke 
kleding en schoenen aan hebben. Deze 
maatregelen zorgen ervoor dat de leerlingen tot 
een kwartier extra zwemles krijgen. 
 

Open dagen Voortgezet onderwijs 
Groep 8 heeft de eerste weken van hun laatste 
schooljaar er alweer opzitten. De voorlopig 
adviesgesprekken hebben eind groep 7 al 
plaatsgevonden en de startgesprekken zijn 
momenteel gaande. In onderstaande link vindt u  
de opendagen van de scholen waar de leerlingen 
volgend schooljaar mogelijk naartoe gaan. 
De open dagen zijn natuurlijk van groot belang 
voor groep 8, maar ook is het zinvol voor de 
leerlingen van groep 7 om zich al wat te 
oriënteren. 
https://www.devogids.nl/open-dagen-planner/  

 
Leerlingenraad 
Tot afgelopen vrijdag 23 september konden de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 zich opgeven om zich 
verkiesbaar te stellen voor de leerlingenraad. Er 
hebben zich zo’n 20 kinderen verkiesbaar gesteld. 
Aankomende week zullen deze leerlingen verdere 
informatie krijgen over het presenteren van 
zichzelf en het verloop van de verkiezingen voor 
de leerlingenraad. 

 
 
 
 
 
 
 

Oversteekplaats zebrapad 
Elke ochtend starten de brigadiers om 08.15 uur 
met brigadieren. Wilt u, i.v.m. de veiligheid van 
alle kinderen, alleen het zebrapad oversteken als 
de brigadiers er zijn? Mochten de brigadiers er 
nog net niet zijn, dan vragen wij alle ouders en 
kinderen om heel even te wachten langs het 
‘kettingen’hek voor het zebrapad. Let op!......Na 
het sein ‘klaar over’, steken ouders en leerlingen 
over. 
 

Blink thema afsluiting groep 5/6 
Aankomende week rondt groep 5/6 het eerste 
thema af van Blink, taal en rekenen. 
Op donderdag 29 september, rondt groep 5/6 het 
thema ‘Ontdekkers en hervormers’ af met een 
fluisterboottocht in de historische binnenstad 
van Zutphen. Ook zullen de leerlingen een route 
lopen om historische elementen van de stad te 
bekijken vanuit de tijd van ‘Ontdekkers en 
hervormers’. 
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