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Vrijdag    18 januari   Ouderinfo en  

                                                                           koffieochtend 

Dinsdag   22 januari   Voorleesontbijt groep 1/2 

Vrijdag   1 februari   Koffieochtend/ouderinfo 

Donderdag   7 februari   Creamiddag groep 1 t/m 8 

Maandag t/m woensdag 11 t/m 13 februari Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag    12 februari   JINC stage groep 7 

Donderdag   14 februari   JINC stage groep 8 

Donderdag   14 februari   Spelletjesmiddag groep

                    1/2   

        Creamiddag groep 3 t/m 8 

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:  

 

 

 

 

 

 

 Website 

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 

Er is nog plaats voor moeders die de Nederlandse Taal (beter) willen leren 

begrijpen en spreken. 

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 eerste informatieochtend van meester Boubker over 

computerprogramma’s en oefenmateriaal waarmee kinderen thuis kunnen 

oefenen voor schoolwerk was drukbezocht. 

De aanwezig moeders hebben toen zelf kunnen werken met de Beebots en 

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

zien. Daarom is er op vrijdagochtend 1 februari een tweede 

computerochtend waarin we weer informatie geven en iedereen aan de slag kan gaan 

met andere computerprogramma’s en activiteiten. 

We starten na de koffie om 9 uur en sluiten om 10 uur af. 

 U bent er toch ook bij? 

 

Gevonden voorwerpen 

Op de kapstok bij de ingang van het hoofdgebouw hangen diverse 

kledingstukken van kinderen die op school zijn achtergebleven. Wie mist er 

een t. shirt, hemd of zelfs een mooie rode rugzak? Kijkt u even of er iets van 

uw kind bij is? 

Wat blijft hangen gaat naar een goed doel. 

 

Nationaal Voorleesontbijt groep 1/2 

De kleutergroepen doen weer mee met het Nationaal 

voorleesontbijt. 

Het is fijn als zij op dinsdag 22 januari een bord, bestek en beker 

meenemen in een tasje. 

Dit jaar mag juf Thea voorlezen bij beide groepen in het speellokaal. 

 

Creatieve middagen 

Donderdag 7 februari is er een creatieve middag op school voor de 

groepen 1 t/m 8 en 14 februari is er een spelletjesmiddag bij de 

kleuters en een vervolg op de creatieve middag voor de groepen 3 t/m 

8.  

We vinden het fijn en ook heel gezellig als er deze middagen ouders 

zijn die willen helpen.  

Wilt u helpen, laat het ons aub even weten. 

 

JINC stage 

Groep 7 en 8 mogen weer een ochtend op stage in het 

bedrijfsleven. Voor de leerlingen een leuke en leerzame 

ochtend. Zij maken op die manier kennis met diverse 

beroepen en ontdekken ook welke opleidingen daarvoor nodig 

zijn in de toekomst. Het kan hen helpen een keuze te maken 

voor wat zij misschien later willen gaan doen. 

Om naar deze bedrijven te kunnen gaan hebben we de hulp van ouders nodig voor het 

vervoer en de begeleiding. Bent u in de gelegenheid te helpen, dan horen wij dat graag! 

 

Verlof 

Sinds deze week is juf Simone van groep 5/6 met verlof in afwachting 

van de geboorte van haar tweede kindje. Juf Simone zal tot aan de 

zomervakantie met verlof zijn.  
 



Speel-0-Theek 

Dinsdagochtend 29 januari 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? 

 

Gymrooster 

Met ingang van aanstaande maandag 21 januari is er een wijziging in het gymrooster. 

Het afgelopen halfjaar hebben de groepen 3 en 4 samen, op dezelfde tijd, gymles gehad. 

Er was daardoor ruimte in het rooster om ook de kleuters bij hoge 

uitzondering gymles van de vakleerkracht te geven. 

Het is gebruikelijk dat kleuters gym krijgen van hun eigen juf. 

 

Na de kerstvakantie zijn er een aantal nieuwe kinderen in groep 3 

en 4 bij gekomen. Daarmee zijn er teveel kinderen om tegelijk te 

gymmen. We willen dat het in de gymzaal veilig is voor alle 

kinderen. 

 

We hebben daarom besloten om vanaf volgende week de kleuters met de eigen juf in 

het speellokaal in hun eigen gebouw te laten gymmen. 

Voor de andere groepen is er een verschuiving in het gymrooster. 

De lessen blijven als altijd op maandag en vrijdag. 

 

Maandag:                                                   Vrijdag: 

 

08.30 - 09.15 uur  Groep 7  08.30 – 09.15 uur  Groep 3  

09.15 - 10.00 uur  Groep 8  09.15 - 10.00 uur  Groep 4  

10.00 - 10.45 uur  Groep 6  10.00 - 10.45 uur  Groep 5  

10.45 - 11.30 uur  Groep 5  10.45 - 11.30 uur  Groep 6  

Pauze gymleerkracht  

en pleinwacht  

  Pauze gymleerkracht 

en pleinwacht  

  

12.50 - 13.25 uur  Groep 3  12.45 - 13.30 uur  Groep 7  

13.25 -14.10 uur  Groep 4  13.30 - 14.15 uur  Groep 8  

  
Gymkleding 

De laatste tijd merken we dat kinderen regelmatig hun gymkleding of 

gymschoenen vergeten. Het is van belang dat kinderen bewegen en 

meedoen met de gymles! Vanuit hygiëne is het belangrijk dat kinderen 

gymkleding en gymschoenen dragen. Er kan niet gegymd worden op 

schoenen die op straat gedragen worden en kleding die zij de hele 

schooldag aanhebben. Helpt u uw kind herinneren aan het meenemen van 

de gymspullen op maandag en vrijdag? 

 

Schooltijden: 

Dagelijks gaat de schooldeur om 8.15 uur open. Om 8.30 uur starten we echt met de 

lessen! Wanneer een kind te laat binnenkomt dan is de les al begonnen en is de 

leerkracht midden in de uitleg of een activiteit. Voor kinderen is het 

niet fijn om dan binnen te komen. Zij hebben iets gemist, weten 

niet goed wat er verwacht wordt en voor de andere kinderen geeft 

het onrust. Dat geldt voor alle groepen vanaf de kleuters t/m groep 

8. Regelmatig te laat komen is ook ongeoorloofd verzuim. Bij veel 

te laat komen moeten wij daarvan melding doen.  

Wij rekenen op uw medewerking en gaan er vanuit dat u uw kind op 

tijd brengt of naar school stuurt. Met elkaar zorgen we dan voor een 

goed begin van de dag! 

 

Ook voor de peuters is het noodzakelijk dat iedereen om 8.30 uur binnen is. Zij hebben 

ook een eigen programma dat in tijd is ingepland. 

 

 

 



Thema de supermarkt 

Groep 3 en 4 hebben de afgelopen weken met veel plezier gewerkt aam het thema ‘De 

Supermarkt’. De kinderen hebben o.a. geleerd hoe je verstandig boodschappen kunt 

doen en hoe je contant moet afrekenen bij de kassa. 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie begint op vrijdagmiddag15 februari om 14.15 uur. 

Maandag 25 februari gaan we weer naar school. 
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