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Nieuwe leerlingen (herhaling) 
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. 
 

 
 
 
Afsluiting Thema Piraten 1/2/(3) 

Groep 1/2 sluit donderdag 9 maart thema Piraten 
‘Woeste Willem’ af. Groep 1/2 gaat deze dag naar 
het theater in het Land van Jan Klaassen, waar zij 
een voorstelling gaan kijken over Piraten. Groep 
3 sluit bij deze voorstelling aan om deel te nemen 
aan een theatervoorstelling vanuit ons 
cultuurplan. 
LET OP!!!! De bus vertrekt deze ochtend om 8.15 
uur vanaf de parkeerplaats van Nijhof. Groep 
1/2/3 moet rechtstreeks gebracht worden bij 
Nijhof. De juffen staan op de parkeerplaats klaar 
om alle leerlingen te ontvangen. Om 8.15 uur rijdt 
de bus weg naar Doetinchem, de bus wacht niet 
op leerlingen die later worden gebracht! 
De normale zaken rondom het 10-uurtje en het 
middageten moeten door elke leerling gewoon 
meegenomen.  
Zwemles: Alle leerlingen van groep 2/3/4 gaan 
om 11.30 uur naar zwemles. Denkt u er aan om 
ook deze dag de leerlingen vooraf de 
zwemkleding aan te doen? 
 

Afsluiting Thema groep 7/8 
Donderdag 9 maart heeft groep 7/8 de thema 
afsluiting ‘Kleurrijk Azië’. Groep 7/8 gaat met de 
bus naar het treinstation in Vorden en zullen 
daarna met de trein naar Olst rijden naar een 
Hindoestaanse tempel. Treinkaartjes en 
begeleiding vanuit school is volledig geregeld.  
De leerlingen zijn om 14.45 uur terug op school. 
 

Voorstellen stagiaires 
Er zijn weer enkele nieuwe stagiaires gestart op 
onze school. Onze school heeft een goede 
samenwerking met Iselinge Hogeschool (Pabo en 
leerkrachtondersteuners) & het Graafschap-
college (onderwijsassistenten). Er zijn recent 
meerdere 3e jaars examenstudenten gestart van 
het Graafschapcollege, twee studenten AD-pep 
(leerkrachtondersteuners) en enkele andere 
studenten van leerjaar 1 of 2 van het 
Graafschapcollege.  
Hieronder stellen enkele studenten zich aan u 
voor…….. 
 
 

Agenda 
  

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) 

Afsluiting thema ‘Piraten’ groep 
1/2/3 naar theatervoorstelling 

  

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 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
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Beste ouders/verzorgers, 
 
Via deze weg zou ik mij graag 
aan jullie willen voor stellen. 
Mijn naam is Tycko 
kouwenhoven (22) en ik doe 
de  AD-PEP opleiding        
(associate degree pedagogisch 
educatief professional) op 
Iselinge Hogeschool in 
Doetinchem. Ik loop stage op 
donderdag en vrijdag in groep 6. Voordat ik met 
deze opleiding begon, ben ik afgestudeerd als 
onderwijs assistent. Mocht u mij nog ergens van 
kennen… In mijn  2de jaar van onderwijs assistent 
heb ik ook stage gelopen op Dorpsschool Halle, 
dat was in groep 7/8  (2019-2020). 
In Varsseveld woon ik samen met mijn ouders, 
tweelingbroer en kleine zusje (11). 
Naast de AD-PEP opleiding werk ik bij Dijkema 
Ramen en Deuren in Doetinchem,                                    
en bij het Gelredome in Arnhem als Technische 
dienst ondersteuner.  
Ook ben ik vrijwilliger bij Kinderkamp 
Vennebulten. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Graag stel ik mij voor.  
Mijn naam is Maureen 
Scheffer, 25 jaar (binnenkort 
26 jaar) en woonachtig in 
Zelhem. 
Mijn hobby’s zijn: creatief 
bezig zijn, wandelen, 
winkelen, horeca bezoekjes 
doen en op zijn tijd feesten 
(tentfeesten). 
Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd als 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. De 
afgelopen tijd heb ik werkervaringen opgedaan 
vanuit PON als Onderwijsassistent. 
Per 1 februari 2023 volg ik de Ad PEP opleiding op 
Iselinge Hogeschool in Doetinchem. De opleiding 
houdt in dat je binnen het Onderwijs kunt 
ontwikkelen als leerkrachtondersteuner.  
Voor de opleiding kom ik stage lopen op de 
Dorpsschool in Halle. Op de donderdagen en 
vrijdagen ben ik te vinden bij juf Lotte in groep 3. 

Mijn stage periode duurt voorlopig tot de 
zomervakantie 2023. 
Graag leer ik uw kind kennen en ook zeker jullie 
als ouder/verzorger. Zodra de schooldag voor de 
kinderen voorbij is, dan zal ik mijn gezicht buiten 
even laten zien. Uiteraard ben ik ook in de school 
te vinden.  
Kom gerust bij mij mocht je vragen hebben of iets 
willen delen.  
We gaan er een leerzame, gezellige en een leuke 
tijd op de Dorpsschool ervan maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Maureen Scheffer 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van 
Dorpsschool Halle, 
 
Mijn naam is Rudo Masselink, ik loop al vanaf 
februari op deze mooie school stage. U heeft me 
daarom misschien ook al wel eens gezien op het 
schoolplein of in school. 
Ik ben een 3ejaars student van de opleiding 
Onderwijsassistent op het Graafschap College, ik 
ben 18 jaar en ik kom uit Varsseveld. Ik loop tot 
het einde van het schooljaar stage voornamelijk 
in groep 8, echter ben ik af en toe ook in andere 
klassen. Ik loop binnenkort 5 dagen in de week 
stage op deze school, dus leek het mij fijn voor u 
als ik mezelf even voorstelde! 
 

Luizencontrole 
Na elke vakantie worden alle leerlingen van onze 
school en peuteropvang gecontroleerd door 
onze luizenpluisteam. Onze school bleek 
wederom luisvrij. 
Erg fijn dat onze school al een lange periode 
luisvrij is en blijft! 
 

Afwezigheid juf Janneke 
Juf Janneke is elke dinsdag weer op school om 
activiteiten, in het belang van groep 3, te onder-
nemen. Zoals het er nu uitziet zal de afwezigheid 
nog een periode duren. Juf Karin en juf Lotte 
zullen samen de verantwoordelijkheid voor groep 
blijven dragen tot aan de meivakantie en mogelijk 
langer als dit nodig is. 


