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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 9 februari 
 
 

Dinsdag      >  
   
 

 
 
 

 

Woensdag  > 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag > 

 
 
 
 
Op vrijdag 10 februari is de laatste dag dat 
schoolfruit van EU-schoolfruit wordt aangeboden 
op school. De 20 weken schoolfruit zijn dan 
voorbij. Na 10 februari moeten alle leerlingen dus 
weer zelf fruit of groente meenemen vanuit huis. 
We willen alle ouders enorm bedanken voor het 
helpen met het snijden en klaarmaken van het 
schoolfruit. Zonder jullie hulp is schoolfruit bijna 
niet mogelijk om te organiseren voor onze 
leerlingen. Onze dank is groot! 
 

Meester Jacco (Godsdienstvorming) 
Afgelopen dinsdag heeft meester Jacco afscheid 
genomen van de groepen 6/7/8. Meester Jacco 
heeft een andere baan op het Middelbaar 
Beroeps Onderwijs (MBO). Hier heeft meester 
Jacco één school i.p.v. het verzorgen van lessen 
op vele verschillende basisscholen in onze regio. 
Erg jammer voor ons, maar een mooie stap voor 
hem. De afgelopen weken hebben er 
sollicitatiegesprekken plaatsgevonden met 
verschillende nieuwe kandidaten door de 
organisatie waarbij de vakleerkrachten 
Godsdienstvorming in dienst zijn. Het is nog niet 
bekend wie er uiteindelijk is aangenomen. Dit zal 
aankomende week bekend zijn. 

 
Thema ‘Woeste Willem’ groep 1/2  
Afgelopen week is het project piraten en 
zeerovers gestart in groep 1/2. Alle kinderen 
hebben het prentenboek van ‘Woeste Willem’ 
meegekregen naar huis. We hopen dat alle 
ouders dit boek dagelijks één of meerdere keren 
thuis lezen met de kinderen. Er worden kleine 
opdrachten meegegeven als handreiking voor bij 
het voorlezen. Deze week is het project geopend 
met een voorstelling voor de kleutergroepen, 
waarbij het prentenboek is nagespeeld. 

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

Woe. 1 feb. Start oudergesprekken gr. 1/2 

Schoolzwemmen groep 5/6 

Gymles 1/2a  & 7/8 

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

Vanaf 6 t/m 10 feb. Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

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 
Laatste dag schoolfruit 

Vrij. 10 feb. 1e rapport mee naar huis 
  

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

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

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

Vrij. 17 feb. Om 12.30u start de 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 



 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vanuit het samenwerkingsverband Doetinchem PO 
werken we aan het opzetten van een ouder- en 
jeugdsteunpunt. We vinden het belangrijk om dit 
steunpunt zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij 
wat ouders belangrijk vinden en nodig hebben.   
Om hier meer informatie over te krijgen hebben wij 
een vragenlijst gemaakt. Wij willen u vragen om deze 
in te vullen, dit neemt ongeveer 10 minuten van uw 
tijd in beslag. U komt bij de vragenlijst door op de 
volgende 
link https://forms.office.com/e/bVSkqwJU1e te 
klikken of door de QR-code onderaan deze mail te 
scannen. Het invullen gebeurt anoniem, u hoeft geen 
persoonlijke gegevens achter te laten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft het invullen van een vragenlijst niet uw 
voorkeur? Op maandagavond 6 februari 
2023 organiseren wij een ouderbijeenkomst. Tijdens 
deze avond gaan we graag samen met u en andere 
ouders in gesprek over uw wensen en behoeften met 
betrekking tot de invulling van het ouder- en 
jeugdsteunpunt. Wij verwelkomen u graag van 19.30 
tot 21.00u bij SBO Sam, locatie Boddens Hosangstraat 
98 te Doetinchem. U kunt zich aanmelden door een 
mail, met daarin uw naam en het aantal personen, te 
sturen naar opr@swvdoetinchem.nl 
 
Alvast dank!  
Hartelijke groet, 
OPR-leden II Samenwerkingsverband Doetinchem PO  
 

 

 

 

Parkeren bij halen/brengen leerlingen 
Er worden veel kinderen gehaald en gebracht met auto’s. Wilt u uw auto 

parkeren in parkeervakken schuin tegenover de school (tandartspraktijk) of bij de 
Korenaar (100m verderop), waar een groter parkeerterrein zit? 

We zien steeds meer ouders hun auto parkeren op de stoep van de Abbingstraat, 
waardoor soms de stoep niet meer goed te gebruiken is. Het vermindert het zicht 

tijdens het oversteken en het zorgt soms voor verkeersopstoppingen. I.v.m. de 
veiligheid van onze leerlingen, maar ook de veiligheid van alle ouders, graag 

auto’s op de daarvoor bestemde plekken parkeren. 
 

Onze dank en die van de leerlingen is groot! 

https://forms.office.com/e/bVSkqwJU1e

