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Iets meer dan een jaar geleden is het burger-

initiatief Hall Leeft! ontstaan met als doel Hall 

leefbaar te houden. In een levend dorp hoort 

een school en een bloeiend verenigingsleven. 

Om het teruglopend aantal kinderen in de 

toekomst een halt toe te roepen is de bouw 

van een substantieel aantal starterswoningen 

onontbeerlijk. De subcommissie Hall Bouwt! 

heeft de intentie om in de komende jaren zo’n 

25 starterswoningen te bouwen in de kern van 

ons mooie dorp. 

 

Meer informatie ? Mail uw vragen naar : 

info@hallbouwt.nl 
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Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft 

Met de steun van een groot aantal donateurs is Hall Leeft! aan het 
werk gegaan. Dat zo velen financieel bijdroegen, betekent veel 
voor de nieuwe stichting. Ook omdat het een blijk van waardering 
is voor ons werk.  

Toen duidelijk werd hoe onzeker de toekomst van de Vossestaart 
is, heeft een groot aantal dorpsgenoten de handen ineengeslagen 
om sluiting te voorkomen. Immers, de school is de ziel van ons 
dorp. Inmiddels is uit dat eerste initiatief een nog bredere bewe-
ging voortgekomen. Natuurlijk blijft de dreiging van de sluiting 
van de school ons motiveren, 
maar dat is niet meer het 
enige. Middels Hall Leeft wil-
len we de leefbaarheid ver-
beteren. Onder de stichting 
vallen de werkgroepen: acti-
viteiten, verenigingen, wo-
ningbouw, promotie en 
school. In december hebben 
we de Sinterklaastraditie met 
steun van de stichting in ere kunnen houden. De Sint werd in Hall 
door Brummens burgemeester ontvangen, en er waren 86 kin-
deren op het sinterklaasfeest. De werkgroep ‘school’ is betrokken 
bij de toekomst van de Vossestaart. De school zelf is bezig met 
een nieuw onderwijsprogramma, waarover meer informatie in 
deze nieuwsbrief. 
De verbinding tussen de verenigingen krijgt steeds nadrukkelijker 
vorm. Er worden dwarsverbanden gelegd, om elkaars leden te 
informeren bijvoorbeeld, maar ook wordt gewerkt aan  uitwisse-
ling van materialen.  



In december  2016 hebben we de Sinterklaastraditie 

met steun van de stichting in ere kunnen houden.  

Het concept houdt in dat elke leerkracht een vakge-

bied ‘adopteert’ gedurende de hele schoolperiode. 

Ieder kind kan op zijn eigen niveau en in eigen tempo 

de stof meester worden. 

Onderwijsconcept “Samen in beweging” 

Als eerste werd het verzoek aan het bestuur (Stichting Ar-
chipel) om de vertrekkende directeur niet te vervangen in-
gewilligd. De leerkrachten hebben zelf goede ideeën over 
hoe het onderwijs naar een hoger niveau gebracht kan wor-
den en het budget dat hiermee vrijkomt wil men gaan ge-
bruiken voor de ontwikkeling van een heel nieuw onder-
wijsconcept.  
‘Samen in Beweging’ is een uniek concept binnen de ge-
meente Brummen en wordt 100% ondersteund door het 

bestuur. Het concept houdt in dat 
elke leerkracht een vakgebied 
‘adopteert’ gedurende de hele 
schoolperiode. Ieder kind kan op zijn 
eigen niveau en in eigen tempo de 
stof meester worden. Talent -of de 
noodzaak voor extra ondersteuning 
binnen een bepaald vakgebied wordt 
zo gemakkelijk herkend en de keuze 

voor welk middelbaar schoolniveau vereenvoudigd. Bewe-
gend leren staat centraal, immers de lesstof beklijft beter 
als de hersenen ook op deze manier geactiveerd worden. 
Inmiddels is men gestart met deze nieuwe leermethode.  

Begin oktober was er een voorlichtingsavond voor ouders 

en belangstellenden over de voortgang. Het team, de leer-

lingen en hun ouders zijn erg enthousiast over het concept 

en Archipel is bereid de school zeker de tijd te geven om 

door te ontwikkelen. Zowel het concept, de inrichting van 

de school en de verbinding binnen het dorp met verschillen-

de geledingen staan centraal en zullen worden uitgebreid. 

Sinterklaasintocht Hall 

Word donateur en steun 

de stichting Hall Leeft 
Door donateur te worden onder-

steunt u de initiatieven en activi-

teiten van de stichting Hall Leeft. 

Het inschrijfformulier is te down-

loaden van  de website : 

www.hallleeft.nl  Lever hem in 

bij de Wheme in de speciale Hall Leeft brievenbus of 

mail naar hallleeft@outlook.com 

Alle hulp is van harte welkom ! 

Aanleveren kopij  

Heeft u een nieuwsbericht of een activiteit voor de 
volgende nieuwsbrief mail de redactie: 

info@hallleeft.nl of in de speciale Hall Leeft brieven-
bus bij de Wheme. 

 
Stichting Ouderenwerk Hall 

St. ouderenwerk Hall start op dinsdag 10 januari 

met een wekelijkse ontmoetings– koffie och-

tend. Elke dinsdag in de Wheme van  10:00h tot 

12:00h   

Er wordt gedacht over een vrijwilligerspool vanuit de ver-
enigingen. Om elkaar nog eenvoudiger te kunnen vinden, 
en om op de hoogte te kunnen blijven van de laatste 
nieuwtjes is er nu al het Buurtkanaal www.buurtkanaal.nl 
en de Facebookpagina Hall Leeft. Daarnaast is de website 
www.hallleeft.nl (inderdaad, met drie keer L) onlangs ge-
lanceerd.   

En er gebeurt nog veel meer waarover we u in de 
komende nieuwsbrieven willen informeren.   
We sluiten af met wellicht het meest belangrijke 
nieuws : “Hall bouwt aan de toekomst”. Er wordt 
gewerkt aan nieuwbouw in Hall. Op een flinke kavel 
in het dorp is een plan ontwikkeld om 25 starters-
woningen te gaan bouwen die tussen de €160.000 
en €190.000 gaan kosten. De prijs kan zo laag blijven 
omdat de daarvoor opgerichte ‘dochter-stichting’ - 
Hall Bouwt - de woningen zelf gaat bouwen, en er 
dus geen projectontwikkelaars aan te pas hoeven te 
komen. Inmiddels is er al ruime belangstelling voor 
het plan. 
 
U leest: het bruist van de nieuwe initiatieven in ons 
mooie dorp. Een behoorlijk aantal vrijwilligers zet de 
schouders er al onder, maar uiteraard bent u van 
harte welkom als u ook uw steentje bij wilt dragen. 
Een berichtje aan Hall Leeft is voldoende.  
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet ! 

(vervolg) Stichting Hall Leeft  
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