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Meekijklessen groep 1 t/m 8 
‘Kijkje in de keuken’ 
Via onze social media kanalen (Facebook, 
Instagram, website, nieuwsbrief) proberen we 
ouders en andere geïnteresseerden een ‘kijkje in 
onze keuken’ te geven over wat onze leerlingen 
zoal doen in een schoolweek. 
Inschrijven voor kijkles 
We willen graag alle ouders ook de mogelijkheid 
geven om een stukje van een lesdag te ervaren. 
Vanaf dinsdag 15 november hangt er bij elke 
groep een inschrijflijst met verschillende data 
waarop ouders zich kunnen inschrijven. Als u zich 
heeft ingeschreven, dan kunt u op de aangegeven 
dag de school inkomen, uiterlijk 8.25 uur, en naar 
de groep van uw kind gaan. De leerlingen en 
leerkracht starten elke dag met lezen. Ouders 
moeten deze kijkochtend dus ook iets te lezen 
meenemen (boek, tijdschrift, krant o.i.d…….geen 
telefoons als ‘leesvoer’). 
Hoe schrijf ik in? 
U kunt deze week de school inlopen (vanaf 
dinsdag) om u in te schrijven voor een kijkles. Er 
zijn max. 4 of 5 ouders per ochtend in een groep. 
U kunt ook aan uw zoon/dochter vragen om uw 
naam te laten noteren op de lijst (bovenbouw). 
Lukt het u niet om deze week de school in te 
lopen, dan kunt u altijd een Parrobericht naar de 
groepsleerkracht sturen of even te bellen (na 
schooltijd). 
 

Sinterklaas op de Dorpsschool 
Sinterklaasjournaal 
Het Sinterklaasjournaal is begonnen en 
Sinterklaas is alweer in ons land. We gaan een 
gezellige tijd tegemoet. Hieronder vinden jullie 
alvast de nodige informatie.  
Cadeautjes & lootjes trekken vanaf 14 november 
Net als de afgelopen jaren krijgen de kinderen van 
groep 1 t/m 4 een boek als Sinterklaascadeau op 
5 december. De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes 
trekken. Dit gebeurt in de week van 14 november. 
Sinterklaashuis ‘Kasteel Huis Bergh’ di. 24 nov. 
Dinsdag 24 november gaat groep 1/2a en 1/2b 
met een bus naar het huis van Sinterklaas in ’s 
Heerenberg (Kasteel Huis Bergh). Verdere info 
volgt via een Parrobericht aan de groepen 1/2. 

Agenda 

Ma. 14 nov. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

14-18 nov. Lootjes trekken gr. 5 t/m 8 

Woe. 16 nov. Herfstwandeltocht gr. 1/2 in 
Ruurlo (kabouterpad) 

Gymles groep 7/8 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 17 nov. Herfstwandeltocht gr. 3/4 bij 
kasteel Slangenburg. 

Zwemles groep 2/3/4 

Naschoolse sport ‘voetbal’ 
  

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

Di. 22 nov. Bezoek  Sinterklaashuis ‘Kasteel 
Huis Bergh’ gr. 1/2a & 1/2b 

Woe. 23 nov. Gymles groep ½a & 5/6 

Bezoek raadsvergadering groep 
7/8 thema ‘Eigenwijze burgers’ 

Schoolzwemmen groep 7/8 

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

Blinkafsluiting gr. 7/8 naar 
stadsgevangenis. 

Vrij. 25 nov. Schooldeuren gesloten tot 8.25 
uur (i.v.m. nachtelijk bezoek) 

  

Ma. 28 nov. Gymles gr. 1/2a, 1/2b, 3, 4/5, 6 

& 7/8 (Pietengym) 
Di. 29 nov. Pietenochtend gr. 1 t/m 5 

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. Sinterklaas 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 



 

Nachtelijk bezoek 25 november 

We hebben vernomen dat in de nacht van 24 op 
25 november enkele pieten onze school gaan 
bezoeken. Op vrijdag 25 november houden we de 
deuren daarom tot 8.25 uur gesloten. 
Pietengym ma. 28 november 

Maandag 28 november wordt er tijdens de 
gewone gymlessen pietengym gegeven door juf 
Laura Sanne. LET OP!!! Groep 1/2a wordt deze 
dag uiteraard ook ingepland. Naast de normale 
gymkleding, mogen de kinderen een pietenpak 
aantrekken.   
Pietenochtend di. 29 november 
Dinsdag 29 november is er voor de groepen 1 t/m 
5 een Pietenochtend met allerlei gezellige 
activiteiten. De kinderen mogen deze dag in 
pietenkleding op school komen. Naast het 
schoolfruit krijgen de kinderen van groep 1 t/m 5 
ook wat te drinken aangeboden. De lunch 
moeten zij wel zelf meenemen.   
Sinterklaas op school ma. 5 december 
En dan is het maandag 5 december echt zover en 
komt Sinterklaas onze school bezoeken. In de 
volgende nieuwsbrief zullen we jullie hier verder 
over informeren.  
We maken er met z’n allen een gezellige Sinter-
klaastijd van!  

 
Leerlinggesprekken (rapport mee!) 

Vanaf volgende week maandag 21 november, tot 
aan de Kerstvakantie, plannen alle leerkrachten 
van groep 4 t/m 8 individuele leerlinggesprekken 
in. Deze gesprekken zijn gebasseerd op de 
(rap)portfolio bladen en de lijsten die ouders en 
kinderen hebben ingevuld  in de vorige 
rapportperiode over de denk- en 
doevaardigheden (Executieve Functies) van de 
leerlingen. 
Deze week MOETEN dus alle rapporten weer 
ingeleverd worden op school. 
 

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. 
 

Naschoolse sport 

Vanaf maandag 14 november kunnen de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich weer inschrijven 

voor de naschoolse sport ‘voetbal’. Tijdens deze 
naschoolse sportmiddag worden er 
miniwedstrijdjes gespeeld in leeftijdscategorieën. 
Bij elke groep hangt een inschrijflijst. 
Naschoolse sport start om 15.00 uur en duurt tot 
16.00 uur in sporthal de Meisterkamp. Alle 
leerlingen eten en drinken om 14.45 uur op 
school (zelf meegeven). Om 16.00 uur gaan de 
kinderen zelfstandig naar huis of kunt u ze 
ophalen. 
 

Schoolfruit week 42 
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Sponsorzegels Jumbo Zelhem €€€€€ 
Spaart u ook mee 
voor wat extra’s voor 
de leerlingraad. Voor 
elke volle spaarkaart 
van de Jumbo, krijgt 
de leerlingenraad 
€1,00. Afgelopen 
week heeft één gezin ruim 90 volle spaarkaarten 
ingeleverd voor de leerlingenraad! Spaart u mee? 
 
Pleegouders gezocht! 
Helaas zijn er nog te veel kinderen die wachten op 
een plek in een pleeggezin, ookin de (gemeente). 
Dit is zorgelijk, aangezien het aantal 
aanmeldingen van nieuwe pleegouders 
terugloopt en het aantal zoekvragen van kinderen 
toeneemt.  
Vormen van pleegzorg 
Er bestaan verschillende vormen van 
pleegzorg. Bij meer dan de helft van de 
pleegzorgvragen betreft het een vraag om 
deeltijd pleegzorg, waarbij een pleegkind meestal 
eens in de twee weken een weekend in het 
pleeggezin komt. Bij crisis- en voltijd pleegzorg 
zijn kinderen volledig bij het pleeggezin. Het kan 
dus zijn dat een pleegkind er een aantal dagen per 
maand is of iedere dag. Soms voltijd voor een 
korte periode of soms zelfs tot aan 



 

zelfstandigheid. Dit is afhankelijk van de vorm van 
pleegzorg die je als gezin biedt. Doordat er 
verschillende soorten pleegzorg bestaan, is de 
kans groot dat er ook een vorm is die bij jou en 
jouw gezin past! 
Wil jij je wereld openstellen voor een pleegkind 
of wil je meer weten over het pleegouderschap? 
Kijk op: www.openjewereld.nu.  

http://www.openjewereld.nu/

