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Naschoolse sport ‘Raak & Haal’ 
Donderdag 30 maart staat er een naschoolse 
sport gepland voor groep 3 t/m 8. 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. 
De BSO (buitenschoolse opvang) sluit altijd aan bij 
de naschoolse sport. Vanaf maandag 20 maart 
hangt er bij elke klas weer een inschrijflijst. 
JIJ DOET TOCH ÓÓK WEER MEE!? 
 

Wij doen mee met de Kunstweken!  
Maandag 20 maart starten wij met de 
Kunstweken. De Kunstweken is een project 
beeldende vorming met als doel ieder kind op 
eigen niveau te inspireren tot het maken van een 
echt kunstwerk. Dit wordt gedaan door de 
kinderen kennis te laten maken met 
wereldberoemde kunstenaars als Van Gogh, 
Mondriaan en Keith Haring en hun werk. Per 
groep staat een kunstenaar centraal. Tijdens de 
lessen maken de leerlingen eerst kennis met de 
kunstenaar. Hierna gaan ze aan de slag met het 
maken van een eigen kunstwerk. Na afloop 
krijgen alle leerlingen een gedrukte kaart van hun 
kunstwerk mee naar huis. Op deze kaart staat een 
code om een online museum te openen, zodat de 
leerlingen de kunstwerken ook kunnen laten zien 
aan u. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
aandenkens te bestellen met het kunstwerk van 
uw kind hierop. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
kaarten, bekers en broodtrommels. 
 

We houden u op de hoogte!  
 

Muziekproject vanuit Euterpe gr. 5/6 
Groep 5/6 start vanaf woensdag 5 april een 
muziekproject om leerlingen vele verschillende 
instrumenten te laten ervaren, te leren spelen en 
enthousiast te krijgen voor instrumenten en 
muziek maken. 
Op vrijdag 23 juni sluit groep 5/6 het project met 
een optreden voor de hele school. Op dinsdag 27 
juni (tijden volgen nog) zal er ’s avonds een 
optreden zijn in de grote Kerk van Halle voor 
iedereen die wil komen kijken. In de bijlage van 
deze nieuwsbrief een uitgebreide 
informatiebrief. 
 
 

Agenda 
Ma. 20 maart Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Start Kunstweken groep 1 t/m 8 

Woe. 22 maart Gymles groep 1/2a & 7/8 
Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 23 maart Zwemles groep 2/3/4 
  

Ma. 27 maart Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 29 maart Gymles groep 1/2a & 5/6 
Schoolzwemmen groep 7/8 

Do.  30 maart Zwemles groep 2/3/4 
Naschoolse sport ‘Raak & Haal’ 

  

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

Woe. 5 april Gymles groep 1/2a & 7/8  
Schoolzwemmen groep 2/3/4!!! 
Groep 5/6 géén schoolzwemmen 

Do. 6 april Gezamenlijke Paaslunch 
“De Krekeltjes” – Thema circus” 
14.00 uur optreden voor ouders. 
Zwemles gr. 2/3/4 op woensdag! 
Géén schoolzwemmen groep 5/6 

Vrij. 7 april Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 
  

Ma. 10 april  2e Paasdag, alle leerlingen vrij 

Di. 11 april  1e schooldag na het Paasweekend 

Woe. 12 april Gymles groep 1/2a & 7/8 
Schoolzwemmen groep 5/6 

Do. 13 april Zwemles groep 2/3/4 
  

Ma. 17 april Gymles gr. 1/2b, 3, 4/5, 6 & 7/8 

Woe. 19 april Gymles groep 1/2a & 5/6 
Schoolzwemmen groep 7/8 

Do. 20 april Ouderbijeenkomst tussen 17.00-
19.00 uur voor alle ouders en 
leerlingen (incl. hapje eten). 

Zwemles groep 2/3/4 

Vrij. 21 april ‘23 Studieochtend, alle leerlingen vrij 

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 

7, 8 & 9 juni ‘23 Kampdagen groep 7/8 

Ma. 19 juni ‘23 Studiedag 6 

22 & 23 juni ‘23 Kampdagen groep 5/6 

10 juli-18 aug.‘23 Zomervakantie 2023 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 



 

De Halse Krekeltjes donderdag 6 april 
Op donderdag 6 april (altijd de dag voor Goede 
Vrijdag) vind de jaarlijkse traditie ‘de Halse 
Krekeltjes’ plaats. Dit jaar zal er een schoolbrede  
voorstelling voor ouders/opa’s/oma’s/oppas/etc. 
worden gemaakt die iedereen kan komen 
bekijken tussen 14.00-15.00 uur. Noteert u deze 
datum alvast in uw agenda? Zo kunt u alvast uw 
persoonlijke situatie hierop aanpassen (werk 
e.d.), als u deze voorstelling wilt bijwonen. 
Geschiedenis van ‘de Krekeltjes’ 
Een stukje geschiedenis m.m.v. Bert Eskes, oud 
directeur van Dorpsschool Halle. Het jaarlijkse 
optreden ´De Krekeltjes´ kent een lange traditie 
op onze Dorpsschool. 
Hoe begon het allemaal?  

Zo’n 75 jaar geleden heette het kinderkoor van 

de Dorpsschool ‘De Halse Krekeltjes’. Daar komt 
de naam dus vandaan! 

Er werd later, in de tijd van meester Oosterhoff, 

tweejaarlijks een uitvoering gegeven op het 
toneel in zaal Nijhof, bestaande uit 
blokfluitoptreden, liedjes van `De Halse 
Krekeltjes` en een toneelstuk, later musical. Dit 
was een optreden van de hoogste klassen 5 en 6. 

Rond 1982 gingen de hoogste klassen elk jaar 

optreden, altijd op het grote toneel met coulissen 
en een zelfgemaakt decor. Na afloop patat en cola 
voor alle kinderen! Het was een gevarieerd 
programma waaraan langzamerhand alle 
kinderen mee deden, behalve groep 8. Groep 8 
kregen een eigen afscheidsmusical. 

De voorstelling (‘de Krekeltjes’) vond altijd plaats 

in de week voor Pasen, waarbij de kinderen 
optraden in nieuwe feestelijke voorjaarskleding. 

De school groeide en werd ‘te groot’ voor ´Nijhof 

van toen´. In de periode die volgde hadden we 
zelfs jaarlijks drie dagen en avonden muziek, dans 
en toneel in de kuil op school. En de laatste jaren 
traden we weer twee dagen en avonden op in 
zaal Nijhof. In de ochtenden waarbij vooral opa’s 
en oma’s aanwezig waren, hadden we de officiële 
generale repetitie! 

Dorpsschool Halle heeft de laatste jaren geen 

‘Krekeltjes’ meer kunnen organiseren i.v.m. alle 
coronaperikelen. In schooljaar 2021-2022 is er 
weer een uitvoering georganiseerd ‘de 
Krekeltjes’. 

‘Krekeltjes 3.0 nieuwe vorm’ is gestart in 

schooljaar 2021-2022 waarbij de hele school een 
voorstelling maakt onder begeleiding van 
professionals. Muziek, dans, cultuur staat hierbij 
centraal. De school werkt deze dag in een 
centraal thema. Ouders/opa’s/oma’s/oppas/etc. 
worden hierbij uitgenodigd om op één moment 
de schoolvoorstelling te komen bekijken. 
 

Ouders- (& leerlingen)bijeenkomst 
Op donderdag 20 april vindt er een gezamenlijk 
themabijeenkomst voor alle ouders en alle 
leerlingen plaats op onze school. 
Noteert u deze dag en tijd alvast in uw agenda. De 
themabijeenkomst is op donderdag 20 april 
tussen ongeveer 16.30-18.30 uur en is inclusief 
een hapje eten voor alle ouders en leerlingen 
(tijden onder voorbehoud, maar zullen niet 
enorm afwijken). 
Wat gaan we doen? 
We gaan u meenemen in de wereld van de 
Executieve Functies (EF), dit zijn de denk- en doe 
vaardigheden die elke leerling nodig heeft om 
goed te kunnen ontwikkelen en leren. 
Hoe? 
We starten met een algemeen infogedeelte, 
daarna gaan alle leerlingen en ouders spelvormen 
spelen in twee rondes. Tussen de twee rondes 
eten we gezamenlijk soep en broodjes (ook 
geschikt voor leerlingen). We sluiten gezamenlijk 
af. Rond 19.00 uur gaan alle leerlingen en ouders 
naar huis en zijn de leerlingen de volgende dag 
(vrijdag 21 april) vrij i.v.m. een studiedag voor het 
team van Dorpsschool Halle. 
Uitnodiging 
Een persoonlijke uitnodiging volgt nog, waarop 
het volledige programma staat uitgelegd. 

 
Berichtje van juf Janneke 
Beste ouders van groep 3,  

 

Dit berichtje om jullie te laten weten dat het met 
mij gelukkig steeds wat beter gaat. Zodanig dat ik 
sinds kort met re-integreren ben gestart. Ik ben 
enkele momenten in de week weer in de klas. De 
re-integratie activiteiten voer ik naast de huidige 
(inval) leerkrachten uit. De opbouw van uren en 
taken zal ik geleidelijk ophogen. Hopelijk blijft dit 
in een stijgende lijn en treffen wij elkaar snel. 

 

Met vriendelijke groet,  
Janneke 


