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Contactmoment leerkracht 
In de eerste weken van het schooljaar hebben de 
startgesprekken plaatsgevonden met alle ouders  
 

 
 
 
 
en (eventueel) leerlingen. In november geven we, 
normaal gesproken, een cijferlijst mee om inzicht  
te geven in de ontwikkeling van een leerling op 
leergebied binnen o.a. de vakken taal en rekenen. 
I.v.m. de nieuwe methode die sinds dit schooljaar 
wordt ingezet in de groepen, is het nog niet 
mogelijk om alle cijferlijsten uit te printen en mee 
te geven.  
We snappen dat (sommige) ouders graag 
behoefte hebben aan een ‘tussentijdse’ stand van 
zaken van uw kind(eren), omdat het volgende 
contactmoment begin februari zal zijn ten tijde 
van het 1e rapport. 
Wilt u een tussentijdse update van de voortgang 
van uw kind(eren), dan wordt u van harte 
uitgenodigd om een rechtstreeks bericht te 
sturen naar de groepsleerkracht via Parro. 
 

Kerstverkoopactie Dorpsschool Halle  
Ook dit jaar, net als voorgaande jaren, willen wij 
weer geld ophalen door planten te verkopen. 
Voorheen ging de opbrengst naar de ouderraad, 
maar vanaf dit schooljaar gaat de opbrengst naar 
de leerlingenraad. Dus dit houdt in, hoe meer 
plantjes er verkocht worden, hoe meer geld er bij 
de leerlingenraad binnen komt! 
De leerlingen van de leerlingenraad, gaan samen 
met hun groep bepalen wat ze met de inkomsten 
gaan doen en leggen dit voor aan het team van 
Dorpsschool Halle. 
Maandag 21 november krijgen alle kinderen een 
infobrief en een bestellijst mee naar huis (zie 
bijlage voor de digitale brief en bestellijst). 

 

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 over de Sintperiode.  
Sinterklaashuis ‘Kasteel Huis Bergh’ di. 24 nov. 
Dinsdag 24 november gaat groep 1/2a, 1/2b & 
groep 3 met een bus naar het huis van Sinterklaas 
in ’s Heerenberg (Kasteel Huis Bergh). Verdere 
info volgt via Parro aan de groepen 1/2. 
 
 

Agenda 

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

Kerststerrenactie verkoop-
lijsten mee naar huis 

Di. 22 nov. Bezoek  Sinterklaashuis ‘Kasteel 
Huis Bergh’ gr. 1/2a,  1/2b, 3 

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 en Nieuwe 
kerk in Delft. 

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. Hij zal 
rond 8.30 uur aankomen op school. Jullie zijn 
allemaal van harte uitgenodigd om bij deze 
ontvangst op het plein aanwezig te zijn. Rond 
9.00 uur gaan de kinderen naar binnen om daar 
in de eigen groep het Sinterklaasfeest te 
vervolgen. Deze dag mogen de kinderen uiteraard 
weer verkleed op school komen. Ze hoeven geen 
eten en drinken mee te nemen voor de kleine 
pauze; hiervoor wordt gezorgd. Lunch 
(middagpauze) wel graag meenemen. 
We maken er met z’n allen een gezellige 
Sinterklaastijd van!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolfruit week 42 
 
 

Dinsdag      > 
 
 
 
 
 
 

Woensdag  > 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag > 
 
I.p.v. appel op maandag, wordt er ananas 
geleverd. 
 

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? 
 

Actie schoenendoos 
Vorige week hebben de vrijwilligers van Caritas 
alle schoenendozen opgehaald. Deze week en 
volgende week worden alle schoenendozen naar 
Roemenië gebracht waar ‘de Sint’ de schoenen-
dozen uit zal delen aan de kinderen in Roemenië. 
Binnenkort krijgen we foto’s van onze 
schoenendozen die in Roemenië zijn uitgedeeld. 
 

Groep 7 en 8 zoekt nog vervoer 
Donderdag 24 november gaat groep 7 en groep 8 
naar Delft met de bus en de trein om het thema 
‘Eigenwijze burgers’ af te sluiten. Om 17.52 uur 
zijn de groepen weer terug met de trein op 
station Varsseveld. Wie kan 32 leerlingen en 6 
begeleiders ophalen en terug brengen naar 
Halle?  


