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Nieuw volgsysteem IEP (herhaling) 
Aankomende week 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 leren met je 
hoofd, werken met je handen en het werken met 
en vanuit je hart.  
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een 
ouderbrief waarin de IEP-toets verder wordt 
uitgelegd. Hieronder de IEP-website met info. 
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-
ouders/  
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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 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 de oudercontactmomenten, krijgen 
alle leerlingen het (rap)portfolio mee naar huis. 
 

Logopedische screening groep 1 
Maandag 16 januari 2023 krijgen de leerlingen 
van groep 1 een logopedische screening. Deze 
screening vindt op school plaats. U heeft hiervoor 
een uitnodiging gekregen. De screening vindt 
plaats onder schooltijd zonder ouders.  
Leerlingen uit groep 1b die tussen 9.00-10.30 uur 
een screening hebben, wordt verzocht om dit via 
Parro aan te geven bij de leerkracht(en) van groep 
1b i.v.m. de gym die dan ook gepland is in die tijd.  

Agenda 

26 dec.-6 jan. ‘23 Kerstvakantie 
  

Ma. 16 jan. Logopedische screening groep 1 

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. Studiedag, alle leerlingen vrij! 

Woe. 1 feb. Gymles 1/2a  & 7/8 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 2 feb. Zwemles groep 2/3/4 
  

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 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/
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Hoe ziet de screening eruit? 
De logopedist voert een gesprekje met uw kind en 
let hierbij op: spraak, taalbegrip, taalgebruik, 
stem, mondgewoonten en luistervaardigheden. 
Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en 
zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedist 
bespreekt de uitkomsten met de leerkracht en u 
krijgt zelf schriftelijk bericht. 
Wat gebeurt er na de screening? 

• controle 
• gerichte adviezen en/of oefensuggesties 

voor ouder(s) en/of leerkracht 
• verwijzing naar een vrijgevestigde 

logopedist voor verder onderzoek en/of 
behandeling 

• verwijzing naar jeugdarts of huisarts 
 
Meer informatie op: 
https://www.ggdnog.nl/kind-en-
opvoeden/jeugdgezondheid/logopedie 
 

Actie schoenendoos 
Dorpsschool Halle heeft meegedaan aan ‘actie 
schoenendoos’ voor de stichting Caritas. Onze 
schoenendozen zijn naar Roemenië gebracht en 
uitgedeeld aan vele gezinnen en kinderen. Grote 
dank voor uw medewerking! 

Gratis peuterdag elke vrijdag 
Peutergymles juf Roos 
Vrijdag 20 januari start juf Roos met haar eerste 
peutergymles. Juf Roos geeft om de vrijdag een 
peutergymles. Juf Roos start de gymles altijd om 
8.45 uur, direct bij gymzaal ‘De Meisterkamp’ in 
Halle. Peuters kunnen dus direct bij de gymzaal 
gebracht worden. Juf Michaela en juf Anke 
vangen de peuters op bij de gymzaal. Na de les 
nemen de peuterleidster de peuters mee naar de 
peuteropvanglocatie. 
Peutergymles juf Anita 
Vooralsnog zijn de lessen van juf Anita aan het 
einde van de ochtend (eerstvolgende les is op 
vrijdag 27 jan. Om 11.30 uur). Peuters worden 
dan om 12.15/12.30 uur opgehaald bij de 
gymzaal. 
Juf Anita geeft om de week een peutergymles. 
Gratis peutergym voor iedereen! 
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).  
 

Kies-groep voor kinderen (7-12 jaar) 
van gescheiden ouders 
In het voorjaar van 2023 gaat de gemeente 
Bronckhorst een KIES-groep starten voor 
kinderen van 7 tot 12 jaar die te maken hebben 
met de scheiding van hun ouders. Kinderen die de 
echtscheiding van hun ouders meemaken, 
hebben regelmatig last van schuldgevoelens, 
boosheid en verdriet. Ze kampen met veel vragen 
en krijgen te maken met grote veranderingen in 
hun leven. Dit kan effect hebben op het gedrag en 
het welzijn van het kind. 
KIES is een preventief (kosteloos) programma dat 
is ontwikkeld vanuit de behoefte van het kind.  
In de bijlage van deze nieuwsbrief extra 
informatie en een flyer over de KIES-groep. 
 
Bijlagen: 

• Ouderbrief IEP volgsysteem 

• Flyer KIES-groep 

• Infobrief KIES-groep 
 
Kijkt u ook eens op Facebook en Instagram van 
Dorpsschool Halle? Leuke foto’s en berichten 
over o.a. de thema-uitjes van alle groepen. 

https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/jeugdgezondheid/logopedie
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