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Opening Kinderboekenweek 2022 

Woensdag 5 oktober zullen wij de 
Kinderboekenweek met het thema “GI-GA-
GROEN! starten. We starten die ochtend op het 
plein. De leerlingen mogen om half 9 buiten 
blijven en zich aansluiten bij 1 van de 
leerkrachten. Vanaf 5 voor half 9 zitten zij klaar 
om de kinderen voor te lezen. De leerkrachten 
gaan die dag verkleed. Het zal ook leuk zijn als ook 
de kinderen verkleed gaan. En dan het liefst 
verkleed passend bij het thema “GI-GA-GROEN!” 
(denk hierbij ook aan beroepen ed. die passen bij 
het thema). 
 

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 en maandag 10 
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. 

Agenda 

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

Di. 04 okt. Bibliotheekbezoek groep 6 

Bezoek Amphion groep 3 & 4 
Woe. 05 okt. Gymles groep 1a/1b & 5/6 

Zwemles groep 2/3/4! Gekleed 
zwemmen (zie nieuwsbrief) 

Start Kinderboekenweek ‘Gi-ga-
groen’ 

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

Voorstelling theater Amphion 
groep 1/2 (‘Een boel gevoel’) 

  

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

Bezoek theater Amphion groep 
5 & 6 (‘Superjuffie’) 

Di. 11 okt. GGD les gr.7 gezonde leefstijl & 
wegen/meten groep 6 

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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Gymles kleutergroep(en) woe. 5 okt. 
Woensdag 5 oktober gaat groep 2/3/4 naar 
zwembad de Brink voor de zwemles. Deze is 
eenmalig niet op de donderdag, maar op 
woensdag 5 oktober. 
Deze ochtend heeft groep 2 i.v.m. de zwemles 
geen gymles.  
Beide groepen 1 zullen in één groep gym krijgen. 
Na de start van de Kinderboekenweek op het 
plein, zullen beide groepen 1 naar de gymzaal 
lopen om de gymles te volgen. 
 

Meekijkles en gekleed zwemmen voor 
groep 2/3/4 (diplomazwemmen) 
Kijkles  
Na de herfstvakantie starten de meekijklessen 
weer voor de ouders/opa’s/oma’s/oppas voor de 
leerlingen van groep 2/3/4. U kunt binnenkort op 
een lijst aangeven op welke donderdag u mee wilt 
naar het zwembad. De lijst zal binnenkort buiten 
liggen op de picknicktafels bij de ingang van de 
school. Elke zwemles kunnen er ongeveer 5 
personen extra mee. U kunt ervoor kiezen om 
met de bus mee te gaan naar het zwembad of om 
op eigen gelegenheid te  

Gekleed zwemmen  
De 1e les van elke nieuwe maand is het voor alle 
kinderen gekleed zwemmen! Dit is voor groep 
2/3/4 op woensdag 5 oktober! Groep 5 t/m 8 
zwemt niet meer gekleed, naast de zwemkleding 
uiteraard. Wat moeten de kinderen aan?  
Watergewenning + eend 
T-shirt (korte mouwen). 
Kikker 
Shirt met lange mouwen. 
Zeehond 
Shirt met lange mouwen & lange broek. 
Walvissen en de hogere diploma’s 
Elke les met de kleding aan zwemmen. 
 

Wegen en meten groep 6 
Het meten en wegen gebeurt onder schooltijd. 
Op dinsdag 11 oktober komt de GGD voor een 
leefstijlles in groep 7. Na deze les worden de 
leerlingen van groep 6 gewogen en gemeten. 
De kinderen komen om de beurt bij de 
medewerker van de Jeugdgezondheid. Tijdens 
een gewone les meet en weegt de medewerker 
de kinderen in hun kleding, zonder schoenen. 
 

Schoolfruit + nieuwe fruitouders 
 
 

Dinsdag      > 
 
 
 
 
 

Woensdag  > 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag > 
 

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. 
 

Dorpsschool Halle is opleidingsschool 
Dorpsschool Halle zit in een traject om opleidings-
school te worden voor Iselinge Hogeschool (Pabo 
Doetinchem). De Pabo leidt nieuwe juffen en 
meesters op. Hiervoor zijn natuurlijk ook 
stagescholen nodig die een werkplek voor de 
aankomend juffen en meesters bieden. 
Dorpsschool is sinds dit jaar aspirant opleidings-
school. Dit betekent dat aankomende week onze 
eerste LIO-stagiaire (Marc Houwer) start 
gekoppeld aan groep 3/4/5 (samen met juf Lotte 
en juf Marjolein als eindverantwoordelijken). Een 
LIO-stagiaire zit in de fase van afstuderen. Na de 
LIO-stage is een stagiaire klaar om zelfstandig aan 
de slag te gaan in het basisonderwijs met het 
diploma op zak. 
 
Juf Lotte is de opleiding gestart ‘opleider in de 
school’. Juf Lotte begeleidt alle stagiaires in onze 
school en houdt het grote overzicht. 
Op dit moment lopen er ook 3 studenten stage 
vanuit het Graafschapcollege  (onderwijs-
assistenten). Vanuit het Zonecollege begeleiden 
we ook een student. In november ontvangen we 
nog 6 studenten van de opleiding ‘onderwijsassi-
stent van het Graafschapcollege die het hele jaar 
op de Dorpsschool zullen zijn. 
Aankomende week zullen de studenten zich 
voorstellen in de nieuwsbrief en in Parro. 


