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Nieuwe leerlingen 
Op schoolniveau zijn we onlangs weer gestart 
met de formatie voor schooljaar 2023-2024. Voor 
ons is het fijn om te weten welke leerlingen er nog 
gaan instromen in het huidige en volgende 
schooljaar. Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 
of volgend schooljaar 4 jaar, dan horen we dit 
graag even van u! 
U kunt hiervoor een Parrobericht naar Rick 
Wolsink sturen of mailen naar 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl. 
 

 
 
 
Stemlokaal woe. 15 maart 2023 
Woensdag 15 maart zijn er weer verkiezingen 
(Provinciale Staten en Waterschap). In de 
peuteropvangruimte, in onze school, is het 
stembureau gevestigd. 
 

Vergadering bestuur en MR 

Dinsdag a.s. heeft het bestuur van onze school 
(deels) een gezamenlijke vergadering met de 
medezeggenschapsraad (MR). Minimaal één keer 
per jaar vergadert het bestuur en de MR met 
elkaar waarbij er een gezamenlijk thema wordt 
besproken. Dinsdag a.s. zal het thema ‘borging en 
toezichthouden op kwaliteit en onderwijs’ 
uitgediept worden.  
Zowel de MR, als het bestuur hebben een  
toezichthoudende rol binnen onze school. Dit 
betekent dat zij toezicht houden op de dagelijkse 
gang van zaken, beleid op lange termijn 
beoordelen en de resultaten van het onderwijs 
kritisch bekijken. 
 

BHV-nascholing 
Woensdagmiddag heeft een gedeelte van het 
team van Dorpsschool Halle een herhaling van de 
BHV-cursus. Na deze nascholing zal er een 
ontruimingsoefening plaatsvinden onder 
schooltijd. Deze oefening zal vooraf 
aangekondigd worden aan alle leerlingen.  
 
 

 
 

Agenda 
20-24 feb. ‘23 Voorjaarsvakantie 

Ma. 27 feb. Luizencontrole 

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

Di. 28 feb. Bestuursvergadering Hallsche 
Schoolvereniging samen met MR 

Woe. 01 maart Gymles groep 1/2a & 5 

Schoolzwemmen groep 7/8 

Technieklokaal groep 6 

Do. 02 maart Zwemles groep 2/3/4 
  

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

Woe. 08 maart Gymles groep 1/2a & 7/8 
Schoolzwemmen groep 5 
Technieklokaal groep 6 

Do. 09 maart Zwemles groep 2/3/4 
Afsluiting thema ‘Azië’ groep 7/8 
naar Hindoestaanse tempel (Olst) 

  

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

Woe. 15 maart Stemlokaal in peuterspeelgroep 
Gymles groep 1/2a & 5/6 
Schoolzwemmen groep 7/8 

Do. 16 maart Zwemles groep 2/3/4 
Thema afsluiting ‘Scheuren in de 
aarde’ groep 5/6 naar Kristal-
museum in Borculo 

  

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 
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