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Peuterspeelzaaltijden: 

De schooldeur gaat open om 8.15 uur, tot 8.30 uur kunnen de kinderen binnenkomen. De 

Speelzaalochtend eindigt om 12.00 uur. De juffen brengen de kinderen dan naar de voordeur. 

Peuters komen volgens afspraak op maandag en donderdag óf dinsdag en vrijdag. 

Zodra peuters 2 1/2 jaar zijn en er is plek dan mogen zij ook op woensdagochtend komen. 

Hierover is overleg met de leidsters en de ouders. 

Betaling: 

De kosten voor de peuterspeelzaal worden maandelijks in rekening gebracht en zijn 

inkomensafhankelijk. Bij twee verdieners is er een vast bedrag en kan er kinderopvangtoeslag 

worden aangevraagd.  Voor ouders die in het bezit zijn van een Haarlem Pas is het 

peuterspeelzaalbezoek gratis. 

Voor vragen over de betaling kunt u naar meester Paul, hij is elke ochtend in het hoofdgebouw 

aanwezig. 

Pauzehapje: 

De peuters kunnen iets te eten of drinken meenemen voor de pauze rond 10 uur in de ochtend. 

We vinden het meenemen van gezonde dingen belangrijk, een boterham, of fruit en een flesje 

water. We vragen u niet téveel mee te geven. Géén koek of snoep en liever geen pakjes sap of 

bekers drinkyoghurt. Zet u de naam van uw kind op bakjes en bekers? 

Verschoningen: 

Peuters nemen van huis een kleine voorraad luiers en doekjes mee. Voor iedere peuter staat er 

een eigen verschoningsmandje in de verschonings-/toiletruimte, waar u zelf kunt aanvullen. 

Ziektemelding: 

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar de speelzaal kan komen, wilt u dat dan 

tussen 8.00 en 8.15 uur schooltijd telefonisch doorgeven? 

Telefoon: 023-5330297 
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Schoolvakanties  
Schoolvakanties 2018-2019   

Herfstvakantie:22 t/m 26 okt  
Kerstvakantie:24 dec t/m 4 jan  
Voorjaarsvakantie:18 febr. t/m 22 febr.  
Goede Vrijdag:19 april  
Meivakantie:19 april t/m 3 mei  
Hemelvaart:30 mei t/m 31 mei  
2e Pinksterdag:10 juni   

Zomervakantie:12 juli t/m 25 aug. 2019  
Studiedagen, leerlingen vrij:   
18 september, 19 september, 2 november, 17 januari, 27 maart, 13 mei  
 

Facebook en website obs de Globe 

www.obsdeglobe-haarlem.nl 

Hebt u onze Facebookpagina al geliket? Op die manier kunt u op de hoogte blijven van alle leuke 

en leerzame activiteiten die plaatsvinden. Ga naar www.facebook.com en zoek ons op obs de 

Globe Haarlem 

Digiduif: 

Wij vinden het belangrijk dat we op een snelle en efficiënte manier met de ouders kunnen 

communiceren. Hiervoor gebruiken wij digiduif. De nieuwsbrieven worden verstuurd via digiduif en 

ook afspraken kunnen digitaal gemaakt worden. U kunt een digiduif account laten aanmaken op 

school. 

Infobrief: 

Voor de ouders sturen we regelmatig (gemiddeld eens in de twee weken) de informatiebrief via 

digiduif toe. Hierin staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor de peuterspeelzaal en binnen de 

school. Een laatste exemplaar staat op de website. 

Oudergesprekken: 

Bij het halen en brengen kan er informatie met de leidsters uitgewisseld worden. Als er meer tijd 

nodig kan er een afspraak gemaakt worden. Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek 

met de leidsters of de VVE-coördinator, maak dan zelf een afspraak. 

Oudercursus: 

Voor de ouders is er maandelijks een oudercursus met aantrekkelijke en wisselende onderwerpen. 

Deze ochtenden zijn van 8.45 tot 10.00 uur op dinsdagochtend. 

Koffieochtend: 

Eens per twee weken op vrijdagochtend is er van 8.30 tot 9.15 uur een koffieochtend voor de 

ouders in het hoofdgebouw van de school. Hier wordt informatie uitgewisseld en kunt u 

kennismaken met andere ouders, we bespreken dan ook de ouderinfo. 

Bibliotheek en Speel-o-theek: 

1 x per 2 weken zijn de bibliotheek en speel-o-theek op school geopend. U kunt dan boeken en 

spelmateriaal lenen om ook thuis met uw kind een boekje te lezen of een activiteit te doen. Lenen 

van de materialen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico. Bij vermissing of schade dient 

het geleende door de ouders vergoed te worden. 


