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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 School-
vereniging aan te nemen. Meer informatie 
hierover volgt uiterlijk een week van tevoren op 
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/ 
 

Afsluiting Kinderboekenweek 2022 
Ook dit jaar sluiten de Kinderboekenweek af met 
onze kleedjes/boekenmarkt. De ‘boekenmarkt’ 
vindt plaats op vrijdag 14 oktober vanaf 12.00 uur 
op het schoolplein. Ouders zijn hierbij van harte 
uitgenodigd. De kinderen mogen boeken van 
thuis verkopen aan elkaar. Het is niet verplicht; 
het mag! 
Elke leerling neemt in een plastic tas, voorzien 
van zijn/haar naam, boeken mee die niet meer 
gelezen worden. Verder ook een portemonnee 
met kleingeld om te kopen. Alle boeken moeten 
vooraf thuis voorzien worden van prijzen: van 10 
eurocent tot 1,50 euro (zie brief in de bijlage). 
 

Protocol corona & reguliere ziekte 
Voor 1 oktober was het onderwijswerkveld 
verplicht om een draaiboek klaar te hebben i.v.m. 
een (mogelijk) oplaaiende coronapandemie. De 
MR van onze school heeft goedkeuring gegeven 
aan het draaiboek voor Dorpsschool Halle. Dit 
draaiboek staat op de homepage van onze 
website. Klik hieronder voor de rechtstreekse link 
naar het document. 
Protocol-en-draaiboek-coronapandemie-en-reguliere-

ziekte-2022-2023.pdf (dorpsschoolhalle.nl) 
 

Naschoolse sport ‘KINGEN’ do. 13 okt. 
Donderdag 13 oktober staat er een naschoolse 
sport gepland. Naschoolse sport start om 15. 00 

Agenda 

  

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

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

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

Woe. 12 okt. Gymles groep 1/2a & 7/8 

Schoolzwemmen groep 5/6 

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

Naschoolse sport ‘Kingen’ 15.00 
uur 

Afsluiting thema restaurant 
groep 3/4 ’t Molentje in Silvolde 

Vrij. 14 okt. Afsluiting KinderBoekenWeek 
met boekenmarkt vanaf 12.00 
uur voor ouders en leerlingen. 

  

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 

Stemmen leerlingenraad 8.15/ 
8.30 uur. Stemlocatie: peuter-
speelgroep 

Do. 20 okt. Uitslag verkiezing leerlingen-
raad 14.30 uur 

Zwemles groep 2/3/4 

Om 14.45u, start herfstvakantie 

Afsluiting Blinkthema ‘slimme 
sporters’ groep 7/8 in 
sportschool Aalten (sportdag). 

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 

https://www.dorpsschoolhalle.nl/uncategorized/jaarverslag-2021-bestuur-de-hallsche-schoolvereniging/
https://www.dorpsschoolhalle.nl/uncategorized/jaarverslag-2021-bestuur-de-hallsche-schoolvereniging/
https://www.dorpsschoolhalle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Protocol-en-draaiboek-coronapandemie-en-reguliere-ziekte-2022-2023.pdf
https://www.dorpsschoolhalle.nl/wp-content/uploads/2022/09/Protocol-en-draaiboek-coronapandemie-en-reguliere-ziekte-2022-2023.pdf


 

uur bij de gymzaal, vooraf eten en drinken de 
kinderen iets op school (zelf meegeven). Om 
16.00 uur gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 
naar huis of worden opgehaald. 
Deze week gaan de kinderen ‘KINGEN’. Vanaf 
maandag 10 oktober hangt er bij elke klas een 
inschrijflijst. 

 
 

Schoolfruit week 41 
 
 

Dinsdag      > 
 
 
 
 
 

Woensdag  > 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag > 
 

Meekijkles  
Kijkles  
Na de herfstvakantie starten de meekijklessen 
weer voor de ouders/opa’s/oma’s/oppas voor de 
leerlingen van groep 2/3/4. Vanaf aankomende 
week ligt er een lijst bij de hoofdingang (op de 
picknicktafels, waarop u kunt aangeven op welke 
donderdag u mee wilt naar het zwembad. 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 gaan. 
Zwemmen is altijd op donderdag. De bus vertrekt 
om 11.45 uur en is om 13.30 uur weer terug op 
school. De zwemles is tussen 12.00-13.00 uur in 
zwembad de Brink. 
 

Studiedag vrijdag 21 oktober 
Vrijdag 21 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. 
een studiemoment van de medewerkers van 
Dorpsschool Halle. 
Deze ochtend worden de doelen van het 
afgelopen schooljaar en de eerste periode van 
het nieuwe schooljaar geëvalueerd. Deze 
ochtend worden ook de verdere stappen gezet 
met de doelen die we dit jaar nastreven. We gaan 

bijvoorbeeld de individuele leerlinggesprekken 
inplannen en verder vormgeven, gekoppeld aan 
de persoonlijke doelen van de leerlingen zelf. 
 

Extra ondersteuning groep 1/2  
Vanaf aankomende week zal juf Ingrid Boelaars 
ook verbonden zijn aan groep 1/2, samen met juf 
Zoraida. Juf Ingrid heeft de afgelopen weken ook 
gewerkt op onze school. Juf Ingrid gaat, samen 
met juf Zoraida, de groep draaien elke donderdag 
en vrijdag. Met deze constructie kan juf Zoraida 
zich ook meer richten op de begeleiding van 
Oekraïense leerlingen en overige hulp die 
individuele leerlingen nodig hebben in de 
onderbouw. 
Juf Ingrid zal zich in de volgende nieuwsbrief 
voorstellen. In de structuur in de onderbouw 
wijzigt er dus niets, er komen alleen extra handen 
bij. Juf Ingrid zal ons team ondersteunen zéker tot 
aan de Kerstvakantie. 
 

Leerlingenraad presentaties (zie bijlage) 

Deze week hebben de 22 leerlingen een 
vervolgbijeenkomst gehad over het presenteren 
van jezelf in de eigen groep. De verkiesbare 
leerlingen hebben een formulier meegekregen 
met tips en aanwijzingen hoe ze zich kunnen 
voorbereiden. 
De voorbereiding hiervoor vindt merendeel thuis 
plaats.  
 
Op woensdag 20 oktober zullen de verkiezingen 
gehouden worden in groep 5 t/m 8. ’s Ochtends 
wordt er direct vanaf 8.15 uur gestemd voor de 
leerlingenraad. De stemlocatie is de 
peuterspeelgroep. 
Donderdag 21 oktober wordt de uitslag bekend 
gemaakt. Na de herfstvakantie zal de 
leerlingenraad geïnstalleerd worden en zal de 
eerste vergadering plaatsvinden. 

                     “Uitleg ‘jezelf presenteren’ leerlingenraad” 


