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Online stemming statutenwijziging 

Op maandag 17 oktober heeft de algemene 
ledenvergadering plaatsgevonden, waarbij het 
bestuur de ouderraad (OR) en medezeggen-
schapsraad (MR) de jaarverslagen heeft 
toegelicht. Tevens is de statutenwijziging  
uitgelegd. Er kon niet gestemd worden om de 
wijzigingen door te voeren i.v.m. een 
aanwezigheid lager dan 75% van de leden. 
Deze week kunt u online stemmen om akkoord te 
geven tot wijziging van de statuten van de 
Hallsche Schoolvereniging. Brengt u geen stem 
uit, dan wordt dit gezien als een positieve stem. 
Bij de online stemming moet er minimaal 66,7%  
 

 
 
 
 
van de leden een positieve stem uitbrengen, 
ongeacht het aantal leden dat heeft gestemd. 
Via Parro zult u uitgenodigd worden voor de 
online stemming. 
 
 

Schoolfruit week 42 
 
 

Dinsdag      > 
 
 
 
 
 

Woensdag  > 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag > 
 

Muziekstart ouderbrief (herhaling) 
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 
één lenen van de muziekschool. In de bijlage een 
ouderbrief vanuit de muziekschool. 
 

1e leerlingenraad Dorpsschool Halle 
Voor de herfstvakantie heeft de verkiezing voor 
de 1e leerlingenraad van Dorpsschool Halle 
plaatsgevonden. Gemeente Bronckhorst heeft de 
échte stemhokjes en een échte stembus 
beschikbaar gesteld. Na een spannende 
stemronde is dit onze leerlingenraad 2022/2023. 
Groep 5: Xaf 
Groep 6: Rosa en Nina 
Groep 7: Dani 
Groep 8: Figo en Jesse 

Agenda 

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

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

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

Schoolzwemmen groep 5/6 

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

Thema afsluiting ‘cirkel van het 
leven’ groep 5 & 6. 

  

Ma. 07 nov. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 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, 6 & 7/8 

Woe. 16 nov. Herfstwandeltocht gr. 1 t/m 4 

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 



 

Maandag 31 oktober zal de leerlingenraad direct 
al in actie komen voor het maken van een podcast 
gemaakt door Verus, een landelijke onderwijs 
organisatie. Binnenkort volgt de eerste 
vergadering en stellen ze zich verder aan u voor. 
 

Dorpsschool Halle – gezonde school 
Onze school is de eerste school in de gemeente 
Bronckhorst met 3 vignetten vanuit de 
organisatie 'gezondeschool'. 
● vignet voor welbevinden 
● vignet voor gezonde voeding 
● vignet voor sport en bewegen 
Wethouder van onderwijs, Antoon Peppelman, 
heeft de vignetten overhandigd aan de leerlingen 
van groep 5 en juf Marjolein (coördinator 
gezonde school). 
 

Trots!  
https://www.gezondeschool.nl  

 

Schoolkampioen voorlezen 2022 
Jesse heeft van alle 
leerlingen in groep 7 & 
8 de voorleeswedstrijd 
gewonnen. Jesse is 
schoolkampioen Dorp-
school Halle!!! 
Jesse gaat onze school-
titel verdedigen in de 
regionale voorlees-
wedstrijd in Doetin-
chem.                             Jesse in de trotsgalerei 

                                                                            Dorpsschool Halle 

 

Jesse, van harte én véél succes!!!!  
 

Dorpsschool Halle rookvrije generatie 
Dorpsschool Halle gaat voor een rookvrije 
generatie en heeft een rookvrij plein en een 
rookvrije omgeving. Wethouder Antoon 
Peppelman heeft vanuit #gemeenteBronkhorst 
de school 'rookvrije zone' borden geschonken om 
de zone aan te duiden.  

 
 

Onze dank is groot!  
 

 
 
Foto’s verkiezing leerlingenraad 
Zie ook onze facebooksite (klik op link hieronder) 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057638522246  
 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/gezondeschool?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFXGIWRk0Ov9sEfuiP8OfkCW2V9Mn7culTwXDRJukMUj9hwZVbuQqJXi-RpzLRP8s8MkP0t4rmPRIlaTOtRINVRHGRwKd2ybIBJ7qIHxBv8cyhXTeibOowCcca7oPaQ4ytkcZ2MsrgCZLnV0frVFTrPAh5FYSrqQUrM3WQxUgpS8aOpfX7vDum9eyuPNymCgo&__tn__=*NK-R
https://www.gezondeschool.nl/
https://www.facebook.com/hashtag/gemeentebronkhorst?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXD-jJzXk4tk6Nh2A1wnaIBZxK8EhyE4jYQwhsrSkCbqFKpz50OwIpjCGAYT0XhaQZpjlIXkphu7BSXHCZgiVrWps8gXXm-QfxBfPZhytKCcqITHXtuU-LIDmqn8RGxCAdX2EEWd1Jh77q0fCeAubJzjlNge2sCJ84OYWW1cxjGz2VORZuxI-SeCOubnCM9aOI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057638522246

