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Kerstprogramma 
Kerstbakjes maken wo. 21 december  
Woensdag 21 december gaan alle groepen 
kerstbakjes maken. Alle materialen worden 
verzorgd door school.   
Kerstviering op school  
Donderdagavond 22 december vindt de 
Kerstviering plaats. De schooldeuren zijn deze 
avond vanaf 17.20u geopend. Om 17.30u start de 
Kerstviering en worden alle kinderen in hun eigen 
klas verwacht. Hier hebben de kinderen samen 
met de groepsleerkracht(en) een gezellig 
samenzijn met o.a. een hapjesbuffet. Om 19.00u 
eindigt de Kerstviering en mogen de kinderen 
weer opgehaald worden. Uiteraard mogen de 
kinderen deze avond in feestelijke kleding naar 
school komen. I.v.m. de Kerstviering zijn de 
kinderen donderdagmiddag 22 december vanaf 
12.30u vrij.  
Inschrijven hapjesbuffet  
Net als voorgaande 
jaren is het de 
bedoeling dat 
u  samen met uw kind 
iets lekkers maakt 
voor de Kerstviering. 
Volgende week 
wordt in alle groepen 
het ‘menu’ gekozen. 
Vanaf maandag 12 december hangen de 
intekenlijsten met hierop het menu op de deur 
van iedere groep. U kunt zich dan inschrijven voor 
een van de gerechten. Loop hiervoor gerust de 
school binnen of geef de keuze via Parro door aan 
de groepsleerkracht. Mocht u zelf geen keuze 
kunnen maken, dan kiest de groepsleerkracht 
samen met uw kind een van de gerechten 
uit. Bonnetjes van gemaakte kosten kunnen 
ingeleverd worden bij directeur Rick wolsink, 
mocht deze onkosten niet passen in uw situatie.  
Gym en zwemmen in de Kerstperiode 
• De gymles op woensdag 14 december geldt 

voor de volledige kleutergroep van 1/2a en 
1/2b. Alle kleuters gymmen 14 december. 

• De gymlessen op maandag 19 december gaan 
voor alle groepen door volgens het normale 
rooster.  

Agenda 
  

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

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

Thema afsluiting ‘Feest’ groep 
1/2 met feestelijk programma 
op school 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Gymles 1/2a, 1/2b & 7/8 

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

Naschoolse sport hockey 
  

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

 Gymles 1/2 & 5/6 

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

Géén zwemmen gr. 7/8 wél gym 

Gymles 1a & 1b, 5/6 & 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 & de Batavia in 
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 



 

• Woensdag 21 december is er gym voor groep 
1A en 1B. De kinderen mogen deze ochtend 
tussen 08.15u en 08.25u bij de gymzaal 
worden gebracht. De gymles voor groep 2 
vervalt deze ochtend.   

• Woensdag 21 december is er 
schoolzwemmen voor groep 2,3 en 4 in plaats 
van donderdag 22 december. De zwemles 
van groep 7/8 vervalt deze week.  

• Woensdag 21 december is gym voor groep 
gym voor groep 5/6 en groep 7/8 (en de 
volledige groep 1).  

Start Kerstvakantie  
Vrijdagmiddag 23 december om 12.30 start de 
Kerstvakantie.   
 

Peutergym + ouder- & kindgym 
De peutergym en Ouder- & kindgym, van 
Dynamic Gym, stopt op donderdag met de lessen 
in de Meisterskamp, omdat de peutergymleidster 
Alie niet meer beschikbaar is voor alle gymlessen. 
Dynamic Gym, gemeente Bronckhorst en 
Dorpsschool Halle zijn momenteel op zoek naar 
een nieuwe peutergymleidster. 
Op vrijdag blijft de peutergym, om de week, zoals 
het nu ook wordt aangeboden. Gratis peutergym 
voor onze peuteropvang van Juut & Co. Hierbij 
mogen ouders met andere peuters ook gratis 
aansluiten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Van leren naar sferen op…..  
 
 

Overige gymlessen Dynamic Gym 
De kleuter- & groep 3-gym wijzigt van dag. De 
gymleidster blijft hetzelfde (juf Alie).  
Deze groep gaat van de maandagmiddag naar de 
donderdagmiddag tussen 15.15-16.00 uur. 
De gymlessen voor oudere leerlingen (groep 4/5 
t/m 8) gaan ook van de maandagmiddag naar de 
donderdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur. 
 

Naschoolse sport hockey 
Donderdag 15 december is er na schooltijd weer 
naschoolse sport, hockey. 
Om 14.45 uur gaan de leerlingen op school wat 
eten en drinken (zelf extra meegeven). Onder 
begeleiding gaan de kinderen naar sporthal De 
Meisterkamp. Om 16.00 uur mogen de leerlingen 
zelf naar huis of kunnen ze opgehaald worden bij 
de sporthal. 
Bij de groepen 3 t/m 8 hangt een inschrijflijst. De 
BSO sluit standaard aan bij de naschoolse sport 
met de leerlingen die daar op donderdagmiddag 
zijn. 
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