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Kerstverkoopactie Dorpsschool Halle  
We wensen alle leerlingen veel succes en plezier 
met de verkoop van plantjes. 
Alle inkomsten gaan rechtstreeks naar de 
leerlingenraad die democratisch gaan bekijken 
wat we gaan doen met het verdiende geld. 
Vrijdag 2 december worden alle formulieren (en 
enveloppen met inhoud) ingeleverd op school. 
 

Leerlingenraad 2022-2023 
In de bijlage het reglement van de leerlingenraad 
en data waarop de leerlingenraad bijdraagt aan 
activiteiten en vergadert. 
Op donderdag 8 december vergadert de 
leerlingenraad, tussen 13.30 en 14.45 uur om na 
te denken over ideeën voor onze school en hoe 
we financiën inzetten vanuit bijv. de Kerst- 
verkoopactie. 

 
           Leerlingenraad 2022-2023 
 

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.  
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.   

Agenda 
  

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

& 7/8 (Pietengym) 

Optreden blokfluitgroep voor 
groep 3 t/m 7 (juf Mirjam) 

MR-vergadering 

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- & (Pieten)gym 

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

Schoolzwemmen groep 7/8 

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

2e Vergadering leerlingenraad 
  

Ma. 12 dec. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 14 dec. Thema afsluiting ‘Feest’ groep 
3/4 naar Openluchtmuseum 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 15 dec. Zwemles groep 2/3/4 

Naschoolse sport hockey 
  

Ma. 19 dec. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 21 dec. Zwemles groep 2/3/4 i.p.v. do. 
22 december i.v.m. Kerstviering 

Géén schoolzwemmen gr. 7/8 

Do. 22 dec. Leerlingen om 12.30 uur vrij 
i.v.m. (Kerst) samenzijn. 

17.30 uur start Kerstdiner groep 
1 t/m 8 (tot 19.00 uur) 

Vrij. 23 dec. 12.30 uur start Kerstvakantie 

26 dec.-6 jan. ‘23 Kerstvakantie 

9 januari Thema afsluiting Amerika & 
“VOC-tijd’ groep 6 & 7/8 naar 
Rijksmuseum Amsterdam 

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 



 

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!  
 

'IK VERGEET JE NIET' 
Klein, oprecht, puur, integer, recht vanuit het 
hart........ik mis je! 

 

De filmfragmenten van 6 leerlingen van 
Dorpsschool Halle (incl. lesbrieven) staan online 
om rouw & verlies bespreekbaar te maken op de 
basisschool. 
 

Klik op de link en scroll naar beneden naar 
videofragment 1 t/m 6. 
https://lnkd.in/et-mnYkq 
Ik vergeet je niet 
 

                                                                       
 
Een witte telefooncel, wind, vallende bladeren en 
een mooi herfstzonnetje..... 
De vraag: ''Wat zou je graag nog tegen je 
huisdier of dierbare willen zeggen, die er niet 
meer is?''. 
Zeven leerlingen van Dorpsschool Halle hebben 
meegewerkt aan het prachtige project 'Ik vergeet 
je niet'. De filmbeelden en verhalen van onze 
leerlingen zijn ingesproken in een telefooncel en 
zullen ingezet worden op vele andere 
(basis)scholen om rouw en verlies bespreekbaar 
te maken.  

Schoolfruit week 42 
 
 

Dinsdag      > 
 
 
 
 
 

Woensdag  > 
 
 
 
 

Donderdag > 

 
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.  
 

Trots op onze school  
Onlangs heeft de Gelderlander onze ouderbrief 
‘Moed moet’ op sociale media gezien, waardoor 
de Gelderlander graag onze visie op gratis 
onderwijs in relatie tot ‘kansengelijkheid’ wilde 
horen in een uitgebreid interview. 
Afgelopen weekend is dit interview geplaatst in 
de zaterdageditie van de krant. We zijn trots op 
onze school met alle leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers! Alleen 
samen kunnen we soms het onmogelijke tóch 
mogelijk maken. 
Klik hieronder voor de digitale variant van het 
krantenartikel. 
https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/op-
deze-basisschool-in-halle-is-van-alles-gratis-
zwemmen-typeles-en-tien-schoolreisjes-per-
jaar~a4b56820/ 
 

 
 

“Wat goed gaat, vertel het voort! 
Wat aandacht behoeft, meldt het ons 

én niet aan de poort!” 
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