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Naschoolse sport trefbal & atletiek 
Donderdag 26 januari staat er een naschoolse 
sport gepland. Naschoolse sport start om 15.00 
uur bij de gymzaal, voorafgaand aan de sportles 
eten en drinken de kinderen iets op school (zelf 
meegeven). Om 16.00 uur gaan de kinderen van 
groep 3 t/m 8 naar huis of worden opgehaald. 
 

 
 
 
 
Deze week gaan de kinderen een ‘trefbal & 
atletiek’-les volgen. Vanaf maandag 20 januari 
hangt er bij elke klas een inschrijflijst. 

 

JIJ DOET TOCH ÓÓK WEER MEE!? 

 
Studiedag 30 januari (leerlingen vrij) 

Maandag 30 januari worden alle IEP toetsen 
geanalyseerd en maakt het team weer nieuwe 
plannen van aanpak voor iedere leerling. 
Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 

EU-schoolfruit laatste keer 8 februari 
 
 

Dinsdag      >  
   
 
 

 
 
 
 

 

Woensdag  > 
 
 
Donderdag > 
 
Op vrijdag 8 februari is de laatste dag dat 
schoolfruit van EU-schoolfruit wordt aangeboden 
op school. De 20 weken schoolfruit zijn dan 
voorbij. Na 8 februari moeten alle leerlingen dus 
weer zelf fruit of groente meenemen vanuit huis. 
 

IEP volgsysteem toetsen 
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 
3 t/m 8 volgtoetsen gemaakt op het gebied van  

• (Leren met je hoofd) Rekenen 
✓ getallen 
✓ meten en meetkunde 
✓ verbanden 
✓ verhoudingen 

• (Leren met je hoofd) Taal 
✓ technisch lezen 
✓ taalverzorging (spelling) 
✓ lezen 
✓ schrijven 
✓ woordenschat 

• (Leren met je) Hart en Handen 
✓ sociaal-emotionele ontwikkeling 
✓ leeraanpak 
✓ creatief vermogen 

Deze week worden alle toetsen afgerond! 

Agenda 
  

  

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 

MR-vergadering  

Thema afsluiting ‘Extreme 
natuur’ groep 7/8 naar museum 
min40gradencelsius. 

  

Ma. 30 jan. Studiedag 2, alle leerlingen vrij! 

Woe. 1 feb. Schoolzwemmen groep 5/6 

Gymles 1/2a  & 7/8 

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

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

Woe. 8 feb. Gymles groep 1/2a & 5 

Schoolzwemmen groep 7/8 

Technieklokaal groep 6 

Do. 9 feb. Zwemles groep 2/3/4 
  

Ma. 13 feb. Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 15 feb. Gymles groep 1/2a & 7/8 
Schoolzwemmen groep 5WEE 
Technieklokaal groep 6 

Do. 16 feb. Zwemles groep 2/3/4 

Vrij. 17 feb. Om 12.30u start de voorjaars-
vakantie 

  

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 


