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‘Zakcentje’ bijverdienen? 
Verschillende groepen hebben op de vrijdag voor 
de Kerstvakantie een vuurwerkzak mee naar huis 
gekregen 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 
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 > 
 

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 

Agenda 

26 dec.-6 jan. ‘23 Kerstvakantie 
  

Ma. 9 jan. 2023 Thema afsluiting Amerika & 
“VOC-tijd’ groep 6 & 7/8 naar 
Rijksmuseum & de Batavia in 
Amsterdam 

Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5 

Di. 10 jan. Luizencontrole 

Woe. 11 jan. Schoolzwemmen groep 7/8 

Gymles 1/2a, 5/6 

Do. 12 jan. Zwemles groep 2/3/4 

Thema-afsluiting ‘Vorsten & 
regenten) gr. 5/6 in Doesburg 

  

16-20 jan. Toetsweek (IEP-volgsysteem) 
groep 3 t/m 8. 

Ma. 16 jan. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 18 jan. Gymles 1/2a  & 7/8 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 19 jan. Zwemles groep 2/3/4 

Vergadering leerlingenraad 
  

Ma. 23 jan. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 25 jan. Schoolzwemmen groep 7/8 

Gymles groep 1/2a & 5/6 

Do. 26 jan. Zwemles groep 2/3/4 

Naschoolse sport trefbal & 
atletiek 15.00-16.00 uur 

  

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 

Op dit moment nog 
niet bekend wat er 
geleverd gaat worden. 

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


 

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 evalueren. 
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 contactmomenten, krijgen alle 
leerlingen het (rap)portfolio mee naar huis. 
 
 
 
 
 
 

We wensen iedereen een goede 
jaarwisseling en een gezond en 

gelukkig 2023!!! 
 
 
 
 
 

 
 

Dynamic verhuist naar de donderdag 
Direct na de Kerstvakantie is de kleutergym en de 
overige lesvormen van Dynamic Gym altijd op de 
donderdag vanaf 16.00 uur. Alle leden van 
Dynamic gym hebben, vanuit de organisatie, 
bericht gekregen hierover. 
 

Gratis peuterdag elke vrijdag 
I.v.m. de wijzigingen bij Dynamic gym, is er ook 
een wijziging voor de gratis peutergymlessen & 
de ouder- & kindgym (peuters samen met hun 
ouder). 
De peutergymlessen zijn direct na de 
Kerstvakantie altijd op elke vrijdag. Op vrijdag 13 
jan. 2023 start juf Anita met de peutergymles, op 
vrijdag 20 jan. 2023 start juf Roos. Om de week 
zal juf Anita er zijn, de andere week verzorgt juf 
Roos. De lessen zijn tussen 11.30-12.15 uur. 
De peutergymlessen blijven gratis. De 
peuteropvang van Juut & Co sluit wekelijks aan. 
Daarnaast kunnen ook andere peuters met 
ouder, opa/oma of oppas GRATIS aansluiten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Rick Wolsink (info@dorpsschoolhalle.nl).  

mailto:info@dorpsschoolhalle.nl

