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Vrijdag    14 december  Ouderinfo en  

                                                                           koffieochtend 

Maandag   17 december  Kerststukjes maken in de  

                                                                           groepen 

Donderdag   20 december  Kerstmusical! 8.45 uur  

                                                                           voor alle ouders 

Donderdag   20 december  Kerstdiner 17.30 tot 18.30  

                                                                           uur. 17.15 uur deur open! 

Vrijdag   21 december  kerstversiering opruimen 

Elke maandag Nederlandse les voor moeders van 9.45 tot 11.45 uur 

Om de vrijdag  Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur voor alle ouders (dag van de 
                   ouderinfo) 
Elke donderdag Speelgroep van 09.30 tot 11.00 uur voor moeders met kinderen van 

0 t/m 2 jaar 

 

 

 

PBS:  

 

 

 

 

 

 

 Hoera!! 

Hebt u al gekeken naar onze nieuwe website? Wij zijn er erg blij 

mee!  
Heel veel informatie over onze school is daarop te vinden. 

www.obsdeglobe-haarlem.nl 
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Taalles voor Moeders 

Maandag 17 december en maandag 7 januari is er géén Taalles voor moeders. 

Maandag 14 januari zijn juf Greet en juf Klarie er weer voor alle moeders die willen 

oefenen met de Nederlandse Taal. 

Er is een groepje moeders dat wekelijks komt, dat is héél erg fijn! 

Kunt u een keer niet komen, dan vinden de juffen het fijn als u dat even 

doorgeeft.  
 

Bent u nog nooit geweest, maar zou u dit wel eens willen proberen? U bent 

op maandag om 9.45 uur van harte welkom! 

 

Ouderinformatie over thuisgebruik schoolprogramma’s op de computer  

De informatieochtend van meester Boubker over computerprogramma’s en 

oefenmateriaal waarmee kinderen thuis kunnen oefenen voor schoolwerk 

was drukbezocht. 

De moeders die aanwezig waren hebben zelf kunnen werken met de Beebots 

en andere programma’s. Het uur was te kort om alles te vertellen en te laten 

zien. 

In het nieuwe jaar zullen er meer bijeenkomsten gepland worden, dan bent u er toch 

ook bij? 

 

 Kerst  
Dankzij de hulp van de ouders is de school weer heel gezellig 

ingericht en versierd! 

Wij zijn enorm blij met alle hulp! 

Vrijdagochtend 21 december ruimen we weer op. We zien u graag 

als u ons daarbij kunt helpen! Bovendien is het gezellig om dat met een groepje ouders 

te doen. 

 

Kerst 

De kinderen oefenen dagelijks voor de kerstmusical die we voor de ouders op zullen 

voeren. 

Donderdagochtend 20 december om 9.00 uur begint de musical. Het is belangrijk dat u 

om 8.45 uur een plaatsje zoekt in ons Middelpunt. Om de voorstelling rustig en goed te 

laten verlopen kan er in de zaal tijdens de musical niet gelopen worden. Om 10 uur is de 

musical klaar. 

 

We maken kerststukjes op maandag 17 december. We zijn nog op zoek naar 

heel veel kerstgroen, hulst, kerstboomtakken etc. Heeft u dat voor ons, dan 

zijn we daar erg blij mee! 

Geeft u uw kind weer oase, versiering en een kaars voor het kerststukje 

mee? 

Wilt u ons vrijdag 14 december of maandagochtend 17 december om 8.30 uur helpen 

met het knippen van de kersttakken, dan zien we u graag op school. 

 

 

Kerstdiner 

Donderdagavond 20 december is het Kerstdiner. Bij de klassen 

hangen de intekenlijsten voor de hapjes. We hopen dat er veel 

moeders zijn die iets lekkers voor in de groep willen maken. Van 

voorgaande jaren weten we dat er heerlijke dingen gemaakt worden 

en dat we daar allemaal enorm van smullen! 

Wilt u op de lijst aangeven wat u voor ons gaat maken? 

 

Om 17.15 uur gaat de deur van de school open, om 17.30 uur gaan we beginnen. Om 

18.30 uur kunnen alle kinderen weer opgehaald worden. 

 

Vindt u het gezellig om dat uur op school te blijven? De moeders zijn welkom in “het 

Middelpunt” in het hoofdgebouw. De vaders zijn welkom in “Het Lokaal”. 

De koffie en thee staan klaar, misschien zorgt u dan zelf ook voor wat lekkere hapjes? 



Speel-0-Theek 

Dinsdagochtend 18 december staan juf Marja en juf Aicha weer klaar 

met alle materialen die vanuit school geleend mogen worden om 

thuis te spelen en oefenen voor peuters en kleuters. Loopt u ook 

even binnen in het speellokaal? 

 

Ziek of afwezig 

Iedereen kan een keer ziek zijn of later op school moeten komen i.v.m. 

een afspraak bij de dokter of tandarts. Het is dan wel van belang dat wij 

daar op school van op de hoogte zijn voor 8.30 uur.  

Wij maken ons ongerust als kinderen zonder afbericht niet op 

school zijn. Denkt u er a.u.b. aan tijdig te bellen?  OBS De 

Globe; 023-5330297 

 

Facebook 

OBS De Globe heeft een eigen facebookpagina. U blijft op de hoogte als u 

onze facebookpagina regelmatig bezoekt. 

 

 

 

 

GGDflits Resultaten kindermonitor 

Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder 

 
In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar 

mee aan het onderzoek de kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ 

Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen in onze regio is veel informatie 

gekomen. 

Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig 

bewegen en buiten spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en 

groente en fruit eet gestegen. Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de 

resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Wil je meer 

weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en achtergrondinformatie zijn te 

vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In februari 2019 verschijnen 

daar ook de resultaten van de afzonderlijke gemeenten. 

 

Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind?  

De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD 

Kennemerland via 023-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl.  

 

Kerstvakantie 

Wij hebben nog een weekje school en dan is het Kerstvakantie! 

Vrijdag 21 december gaan we om 12 uur naar huis! 

 

Maandag 7 januari zien we elkaar allemaal weer op onze fijne en 

leuke school! 
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