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Kerst samenzijn do. 22 december 
Zoals elk jaar zijn de leerlingen op donderdag 22 
december om 12.30 uur vrij. ’s Avonds vindt er 
een samenzijn plaats rondom Kerst, samen eten 
en een Kerstactiviteit met lichtjes in het donker. 
Verdere informatie volgt op een later moment. 
 

Nationaal schoolontbijt 
Vrijdagochtend 11 november is het Nationaal 
Schoolontbijt. Alle leerlingen ontbijten dan op 
school. Er is aandacht voor het belang van een 
goed en gezonde start van de dag. 
Groep 1/2 wordt voorzien van bord, bestek en 
beker. Het is de bedoeling dat de groepen 3 t/m 
8 hun eigen bord, bestek en beker in een plastic 
zakje meenemen, voorzien van naam. Voor 
verdere informatie, zie bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 

Actie schoenendoos 
U doet toch ook mee om een mooi pakket te 
maken voor minder bedeelden? 
Alle leerlingen van onze school hebben vorige 
week een kartonnen doos meegekregen met een 
begeleidende brief wat er in elke doos kan 
worden gedaan. Eind november worden de 
‘(schoenen)dozen’ door Sinterklaas naar 
Roemenië gebracht, waar de Sint de dozen gaat 
uitdelen aan kinderen die nóg minder hebben dan 
onze kinderen. Tot donderdag 10 november 9.00 
uur kunt u uiterlijk de doos inleveren op school. 

 
 

Intocht Sinterklaas 
Zaterdag 12 november komt Sinterklaas aan in 
Nederland. De Sint bezoekt dan ook direct Halle. 
In de bijlage een uitnodiging voor alle kinderen en 
ouders uit Halle en omgeving. 

Agenda 
L  

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 

Filmopnames groep 6/7/8 ‘Ik 
vergeet je niet’ 

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. 1/2 

Gymles groep 1/2a & 7/8 

Schoolzwemmen groep 5/6 

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

Naschoolse sport 
  

Ma. 21 nov. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 23 nov. Gymles groep 1/2a & 5/6 

Bezoek raadsvergadering groep 
7/8 thema ‘Eigenwijze burgers’ 

Schoolzwemmen groep 7/8 

Do. 24 nov. Zwemles groep 2/3/4 
  

Ma. 28 nov. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 30 nov. Gymles groep 1/2a & 7/8 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 01 dec. Thema afsluiting gr. 5/6 naar 
Watermuseum Arnhem 

Zwemles groep 2/3/4 
  

Ma. 05 dec. Sint op Dorpsschool Halle & 
Sint- & Pietengym 

Woe. 07 dec. Gymles groep 1/2a & 5/6 

Schoolzwemmen groep 7/8 

Do. 08 dec. Zwemles groep 2/3/4 
  

Do. 22 dec. Leerlingen om 12.30 uur vrij. ’s 
Avonds vervolg van de lesdag. 

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 



 

‘Ik vergeet je niet’ filmopnames 
Woensdag 9 november vinden er filmopnames 
plaats op onze school. Zo’n 4 of 5 leerlingen  uit 
groep 6/7/8 zullen een verhaal delen over wat ze  
nog graag zouden willen zeggen aan dierbaren die 
er niet meer zijn.  
Dit kan bijvoorbeeld een huisdier zijn of een 
dierbare die ze zijn verlorenr (opa, oma, etc.). 
De leerlingen vertellen in een telefooncel hun 
verhaal in een telefoon en worden daarna ook 
geïnterviewd.  
De beelden worden gebruikt om verlies en 
rouwverwerking te gebruiken op andere basis-
scholen. 
Hieronder een link waarin u voorbeelden kunt 
bekijken die zijn gemaakt op een school voor 
voortgezet onderwijs. 
https://start.verus.nl/title/ik-
...show_season_two  
Dit is gefilmd op een middelbare school, maar 
onderwijsorganisatie Verus, die de opnames 
coördineert, wil dit ook graag filmen op een 
basisschool. 
Onze school geeft graag vorm aan het doel ‘rouw 
en verlies’ bespreekbaar te maken in een groep. 

 
 
Pleegzorg 
Zoals u mogelijk al heeft gezien, hangt er een 
groot spandoek aan het hek van de school. De  
gemeente Bronckhorst heeft deze geplaatst om 
jaarlijks aandacht te vragen voor kinderen die een  
pleeggezin nodig hebben. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief een flyer met meer informatie. 
 

Luisvrij 
Afgelopen maandag, de dag na de herfstvakantie, 
heeft ons luizenpluisteam alle leerlingen weer 
gecontroleerd. Onze school is alweer een 
behoorlijke periode luisvrij! 
 

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. 
Overigens waren alle aanwezige leden vóór het 
aannemen van de statuten. 
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 moeten 66,7% van de 
stemmen positief zijn. Alleen dan kunnen de 
nieuwe statuten aangenomen worden, ongeacht 
het aantal leden dat heeft gestemd. 
Via Parro zult u uitgenodigd worden voor de 
online stemming. 
Deze week liggen de statuten nog ter inzage op 
het kantoor van directeur Rick Wolsink, 
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