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Algemene ledenvergadering 

Maandag 17 oktober staat de algemene 
ledenvergadering gepland. In Parro zijn alle 
stukken al gedeeld op maandag 10 oktober. 
Denkt u aan het invullen van uw aan- of 
afwezigheid in de agenda van Parro? 
 
Deze avond vragen wij alle leden (dus alle ouders) 
om goedkeuring voor het doorvoeren van een 
statutenwijziging. Hiervoor is een deelname-
percentage van 75% van de leden nodig. Zijn er 
minder gezinnen aanwezig, dan is statutair 
bepaald dat er een tweede vergadering  
moet plaatsvinden. Als 67% van de stemmen voor 
wijziging is van de statuten, dan kan de wijziging 
verwerkt worden door de notaris. 
De tweede vergadering, mocht dit noodzakelijk 
zijn, staat gepland op maandag 31 oktober. 
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Donderdag > 
 
 

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. 
 

Muziekstart ouderbrief 
Groep 4 gaat na de herfstvakantie aan de slag met 
muziekstart, een muziekmodule waarbij groep 4 
een mondharmonica gaat gebruiken en bespelen. 
U kunt zelf een mondharmonica aanschaffen of er 

Agenda 

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

Zwemles groep 2/3/4 

Uitslag verkiezing leerlingen-
raad 14.30 uur 

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 

(Mogelijk) tweede vergadering  
wijziging statuten 

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

Woe. 02 nov. Gymles groep 1/2a & 7/8 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 03 nov. Zwemles groep 2/3/4 
  

Ma. 07 nov. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5 & 7/8 

Woe. 09 nov. Gymles groep 1/2a & 5/6 

Schoolzwemmen groep 7/8 

Do. 10 nov. Zwemles groep 2/3/4 

Vrij. 11 nov. Nationaal Schoolontbijt 
  

Ma. 14 nov. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5 & 7/8 

Woe. 16 nov. Herfstwandeltocht 

Gymles groep 1/2a & 7/8 
Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 17 nov. Zwemles groep 2/3/4 

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 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 



 

één lenen van de muziekschool. In de bijlage een 
ouderbrief vanuit de muziekschool. 
 

Verkiezing leerlingenraad 
Op woensdag 19 oktober zullen de verkiezingen 
voor de leerlingraad gehouden worden in groep 5 
t/m 8. ’s Ochtends wordt er direct vanaf 8.15 uur 
gestemd voor de leerlingenraad. De stemlocatie 
is in de peuterspeelgroep. Gemeente Bronckhorst 
heeft stemhokjes en een stembus beschikbaar 
gesteld en zullen we ‘écht’ stemmen! 
Donderdag 20 oktober wordt de uitslag bekend 
gemaakt. Na de herfstvakantie zal de 
leerlingenraad geïnstalleerd worden en zal de 
eerste vergadering plaatsvinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen….juf Ingrid Boelaars 
Ik ben Ingrid Boelaars en woon in Zelhem. Ik heb 
jarenlang bij de kleuters op de Montessorischool 
in Doetinchem gewerkt, alhoewel ik inmiddels 
gepensioneerd ben vind ik het super fijn mijn 
ervaring zinvol in te zetten. Rick heeft mij 
gevraagd om bij de kleuters te komen werken. Ik 
heb er veel zin in om komende maanden met het 
team samen te werken. 
 

 

 

 

                                                             Ingrid Boelaars 

 


