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Filmopnames woe. 8 februari 
Aankomende woensdag is de hele dag een 
filmploeg in onze school (Mamascreen uit 
Rotterdam). Deze filmploeg gaat onze school in 
beeld brengen i.v.m. de wijze waarop onze school 
de praktijk organiseert (werken met 10 
vakleerkrachten naast het vaste personeel, 
thematisch werken, medewerkers die geen 
volledige dag werken, lesgeven in kleine groepen, 
thema afsluitingen, zwemles, typen, gratis 
onderwijs, doelgericht lesgeven, 
portfoliogebruik, eigenaarschap bij leerlingen, 
leerlingenraad etc.).  
Het filmmateriaal wordt gebruikt voor een 
landelijke evenement, waaraan onze school ook 
meewerkt. Daarnaast worden de beelden op  
 
 

 
 
 
 
verschillende onderwijsplatformen in Nederland 
gebruikt als inspiratiebron voor andere scholen 
en besturen. 
Wilt u NIET dat uw zoon/dochter in beeld komt, 
wilt u dit dan via Parro aangeven aan Rick 
Wolsink? 
Mogelijk dat ook ouders op de dag zelf worden 
gevraagd om in beeld te komen (bijv. 
rapportgesprek, halen/brengen van leerlingen, 
beelden van ons plein etc. 
We verwachten dat er een mooie film wordt 
gemaakt van onze wijze van onderwijs 
organiseren. 
 

EU-schoolfruit laatste keer 9 februari 
 
 

Dinsdag      >  
 
 
 
 
 
 

 

Woensdag  > 
 
 

Donderdag > 
 
Deze week wordt EU-schoolfruit voor de laatste 
keer aangeboden op school. De 20 weken 
schoolfruit zijn dan voorbij. Vanaf vrijdag 10 
februari moeten alle leerlingen dus weer zelf fruit 
of groente meenemen vanuit huis. 
 

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 
Afgelopen week is groep 1/2 al gestart met de 
oudergesprekken. Aankomende week starten 
ook alle andere groepen met de 
rapportgesprekken.  
Tijdens de rapportgesprekken voor groep 3 t/m 8, 
krijgt u een toelichting op het volledige 
(rap)portfolio en de nieuwe afname van het 
leerlingvolgsysteem IEP. Vrijdag 10 februari 
krijgen alle leerlingen het rapport mee naar huis. 
Bij het rapport zal een toelichting zitten met een 
toelichting hoe u de IEP-toetsen en scores moet 
aflezen. 
De oudergesprekken van groep 4 zijn een week 
verzet i.v.m. de afwezigheid van meester Marc 
door de griep. 
• In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u ook een 

ouderbrief IEP en uitleg resultaten. Hieronder een 
kort filmpje met uitleg. 
https://youtu.be/feBgpoFW0aU  

Agenda 
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 

Filmploeg in school 

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

Thema afsluiting groep 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 

Ma. 27 feb. Luizencontrole 

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://youtu.be/feBgpoFW0aU


 

Jesse is regionaal voorleeskampioen! 
Wat een topprestatie!!  
Jesse uit groep 8 is dit weekend, tijdens de 
regionale voorronde van de voorleeswedstrijd, 

kampioen van de regio geworden!  
Een ongelofelijk knappe prestatie! Jesse mag 
binnenkort onze school gaan vertegenwoordigen 
bij de provinciale ronde!  
Jesse, wij zijn ontzettend trots op jou!! 

Gefeliciteerd!!  
 

 
 

Van harte gefeliciteerd 
Jesse! 

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10005

7638522246  
 

https://www.instagram.com/dorpsschool.halle/  
 

Kijkt u ook eens op de pagina’s van onze school op Facebook of 
Instagram voor nog meer foto’s over onze school, thema uitjes en 

lessen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057638522246
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057638522246
https://www.instagram.com/dorpsschool.halle/


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


