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Verkoopactie voor leerlingenraad 

 

  
               Foto ‘meesterverkoper’ David & leerlingenraad 

 
 
 
Ruim €1017 voor leerlingenraad 
De kerstverkoopactie (bloemenverkoop) heeft 
ruim €1017,00 opgeleverd. Dit bedrag komt 
volledig ten goede aan de leerlingenraad.  
David uit groep 3 heeft de meeste plantjes 
verkocht en heeft een Legopakketje gekregen als 
grote dank voor de enorme inzet. 
We willen alle ouders en leerlingen bedanken 
voor de inzet. Ook grote dan voor BEO 
bloembinders, die heeft meegewerkt aan deze 
actie. 
 

Vergadering leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft deze week vergaderd. De 
voorzitter, penningmeester en secretaris is 
bepaald. Alle leden hebben hun klas bevraagd op 
ideeën om onze school nog mooier te maken. Een 
waanzinnige lijst met hele mooi ideeën als 
resultaat. Binnenkort worden de notulen van de 
vergadering gedeeld door de secretaris(sen) van 
de leerlingenraad. 
De leerlingenraad is momenteel aan het bekijken 
wat nieuwe netten in de voetbaldoelen kost. 

 
 

‘Zakcentje’ bijverdienen? 
Volgende week krijgen alle kinderen van groep 5 
t/m 8 een vuurwerkzak mee naar huis vanuit de 
gemeente Bronckhorst. 
Op woensdag 4 januari 2023 kunnen de 
schoolkinderen van Dorpsschool Halle tussen  
14.00 uur en 16.30 uur kerstbomen en zakken 
vuurwerkafval brengen naar onderstaande 
locaties. 
De kinderen ontvangen €0,50 per ingeleverde 
kerstboom en elke volle zak vuurwerkafval. 
 

Halle 
Speelplaats Abbinkskamp 

Agenda 

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 



 

Zelhem 
Stationsplein en gemeentewerf Kampweg 2 
 

Door het organiseren van deze actie proberen wij 
de schoolkinderen op een leuke manier te 
betrekken bij de afvalinzameling. Wellicht 
kunnen wij de kinderen zo bewuster maken van 
hun gedrag met betrekking tot het ontstaan van 
afval en voorkomen van zwerfafval. 
 

Schoolfruit 
 
 

Dinsdag      > 
 
 
 
 

 
Woensdag  > 
 
Donderdag > 

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  
Nog geen hapje gekozen voor het kerstdiner in 
alle groepen? Loop hiervoor gerust de school 
binnen of geef de keuze via Parro door aan de 
groepsleerkracht. 
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 gymlessen op maandag 19 december gaan 

voor alle groepen door volgens het normale 
rooster.  

• 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.  Het team van Dorpsschool Halle 
luidt de vakantie dit jaar in, bij de Groes in 
Zelhem, waar het team een lunch krijgt 
aangeboden vanuit het bestuur van de Hallsche 
Schoolvereniging. 
 

Nieuw volgsysteem IEP 
Na de Kerstvakantie worden de halfjaarlijkse 
toetsen weer afgenomen bij alle kinderen van 
groep 3 t/m 8.  
Dorpsschool Halle gaat overstappen naar een 
nieuwe toetsaanbieder. Voorheen was dit het 
volgsysteem van Cito. We stappen over naar het 
volgsysteem van IEP. IEP past vele malen beter bij 
onze manier van lesgeven en laat een veel  
completer beeld van leerlingen zien.  
Vorig schooljaar heeft groep 8 al de centrale 
eindtoets van IEP gemaakt.  
IEP toetst en volgt leerlingen op de 
basisvaardigheden rekenen, taal, technisch lezen, 
begrijpend lezen. Daarnaast geeft IEP ook een 
beeld van kinderen over werkhouding, motivatie, 
concentratie, doorzetten, etc. IEP toetst dus het 
werken met je hoofd, werken met je handen en 
het werken met je hart. 
Binnenkort volgt een ouderbrief waarin we 
verder uitleggen hoe de toetsperiode verloopt en 
hoe de resultaten gelezen moeten worden. 
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-
ouders/  
 

Studiedag 30 januari 
Na de toetsweek voor groep 3 t/m 8 & de  
kleutervolgactiviteiten, gaat het team alle 
resultaten bekijken en analyseren. Voor elke 
groep en leerling wordt de voortgang bekeken en 
waar nodig het ‘plan van aanpak’ aangepast. 
Op maandag 30 januari zijn alle leerlingen vrij en 
heeft het team de tijd om te evaluaren. 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/


 

Ruim een week na deze studiedag zijn de 
oudergesprekken gepland. De resultaten en de 
werking van het nieuwe volgsysteem wordt aan u 
uitgelegd in deze gesprekken. Aan het eind van de 
week met gesprekken, krijgen alle leerlingen het 
(rap)portfolio mee naar huis. 
 

Schoolschaatsen groep 7 en groep 8 

 
https://www.contactzuid.nl/nieuws/onderwijs
/441054/zon-extra-gymles-wil-toch-iedereen-  

Schoolschaatsen Dorpsschool Halle op 

IJsbaan Ruurlo 

HALLE - Vrijdag 16 december hebben 

leerlingen van groep 7 en groep 8 van de 

Dorsschool Halle geschaatst op de 

schaatsbaan van IJsvereniging Ruurlo. Wat 

een mooie ochtend schaatsen. De kredieten 

gaan naar IJsvereniging Ruurlo en de 

medewerkers (vrijwilligers). Een fantastische 

schaatsbaan waar de leerlingen mochten 

schaatsen én ook nog een beker warme 

chocolademelk kregen. 

Ruim negen ouders en de leerkracht wilden 

direct meerijden met auto’s om de kinderen 

van Halle naar Ruurlo te rijden. Ook meester 

Wim Markhorst, die twee jaar geleden met 

pensioen is gegaan en fanatiek schaatser is, 

sloot per direct aan om schaatsles aan 

sommige kinderen te geven. 

Ryan uit groep 8, jarig op deze dag, heeft zelfs 

voor de allereerste keer in zijn leven 

geschaatst! Eventjes oefenen, samen met 

andere leerlingen en het lukte! 

Zo’n extra gymles wil toch iedereen?! 

 
 
 

Bewegend leren groep 5 
Een geweldig leuke spellingles in groep 5!  
Door middel van bewegend leren controleerden 
de kinderen hun kennis van de spelling-
categorieën die de afgelopen week aan bod 
geweest zijn. 

Wat een enthousiasme en betrokkenheid!! 

 

 

Elke ochtend schoolbreed lezen 

Elke ochtend start de hele school met 
(voor)lezen! Wist u dat een leerling die een 
kwartier leest per dag, 1000 nieuwe woorden per 
jaar leert?  
Dus wat als je nog méér (voor)leest thuis en op 
school? 

https://www.contactzuid.nl/nieuws/onderwijs/441054/zon-extra-gymles-wil-toch-iedereen-
https://www.contactzuid.nl/nieuws/onderwijs/441054/zon-extra-gymles-wil-toch-iedereen-

