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Vrijdag    15 februari   Ouderinfo en  

        koffieochtend 

Maandag   18 februari   Voorjaarsvakantie t/m 22                                                               

                                                                                                               febr.  

Maandag    25 februari   We gaan weer naar school 

Ma/donderdag  11 t/m 14 maart  Rapportgesprekken 

Vrijdag   15 maart   Stakingsdag Onderwijs 

        Leerlingen NIET naar  

                                                                           school 

Maandag    18 maart   Het Auditteam bezoekt  

                                                                           onze school 

 

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:  
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Blij nieuws! 

Juf Simone en haar man hebben een prachtige dochter gekregen! 

Haar naam is Linde.  

We wensen juf Simone en haar gezin heel veel geluk! 

 

Ziekte en vervanging: 

De griepepidemie is op onze school ook flink toegeslagen. Veel 

leerlingen zijn de afgelopen periode ziek gemeld. 

Helaas waren er ook een aantal leerkrachten ziek en daardoor afwezig. 

Wij doen er alles aan om het schoolprogramma zoveel mogelijk door te 

laten gaan. Er zijn helaas niet of nauwelijks invallers beschikbaar. 

Regelmatig vragen wij de parttime werkende collega’s of zij een dag 

extra willen werken om in een andere groep met de kinderen te kunnen 

werken. Dat is niet altijd mogelijk. 

 

Wel zijn we op school ontzettend blij met de leerkrachten die naast hun vaste werkdagen 

nog extra dagen willen werken. Om dat te doen moeten zij vaak zelf thuis en voor hun 

eigen gezin heel veel regelen en organiseren. 

We hebben een team om trots op te zijn omdat zij zich zo enorm inzetten voor onze 

leerlingen en de school! 

 

In de afgelopen weken hebben wij de ouders van de kleuters in groep 1/2A daarom 

moeten verzoeken hun kinderen twee dagen thuis te houden. 

We hebben de ouders van de peuters gevraagd hun kind vrijdag voor en maandag na de 

voorjaarsvakantie thuis te houden omdat er geen vervanging voor juf Sandra op de 

groep beschikbaar is. 

Wij bedanken alle ouders voor het begrip en het thuishouden van de kinderen! 

 

Banenmarkt bij Spaarnesant 

Op 27 maart 2019 presenteren alle Spaarnesant scholen 

zich op de Banenmarkt die gehouden wordt van 16.00 

tot 18.00 uur op de locatie van De Zuidwester.  

We willen zoveel mogelijk nieuwe collega's aantrekken 

en daarom is ook iedereen die een overstap wil maken 

naar Spaarnesant vanuit een onderwijsfunctie of met 

interesse in een onderwijsfunctie van harte welkom.  

De brochure met informatie is te vinden op de website 

van onze school.  

 

Wilt u helpen zoveel mogelijk bekendheid te  geven aan onze banenmarkt via sociale 

media? Zet het a.u.b. op Facebook, LinkedIn, Instagram etc.  

 

 

Stakingsdag Onderwijs 15 maart  

Op vrijdag 15 maart is er een grote onderwijsstaking in 

Nederland. Ook de leerkrachten van onze school staken. De 

school is daarom gesloten op deze vrijdag. 

 

 

CITO 

Bij de CITO toetsen wordt getoetst wat je de afgelopen maanden 

geleerd en onthouden hebt. Helaas zijn er ook kinderen ziek tijdens 

de periode van de afname van de CITO toetsen. Binnen de school 

zoeken en vinden we oplossingen om gemiste toetsen in te halen, 

zodat we u de resultaten tijdens de rapportgesprekken kunnen 

mededelen.  

De uitkomsten van de CITO bewaren we van alle jaren dat uw kind deze toetsen doet. 

Op deze manier zien we met elkaar welke ontwikkeling uw kind doormaakt. Uiteindelijk 

gebruiken we deze informatie ook om een goed advies te geven voor het Voortgezet 

Onderwijs.  



 

Gevonden voorwerpen 

Aan de kapstok in de gang en bij de gymzaal hangen diverse 

kledingstukken. Wilt u kijken of er iets van u bij is. Dat wat er nog hangt 

als de voorjaarsvakantie begint gaat naar een goed doel. 

 

 

Creatieve middagen 

Dank aan alle ouders die in de groepen zijn geweest om te helpen bij de 

creatieve middagen! Wat was het gezellig, wat is er hard gewerkt en wat 

zijn er een mooie dingen gemaakt! 

 

Spelletjes middag Kleuters 

In plaats van een tweede creatieve middag zou er een spelletjesmiddag zijn 

voor de kleuters. I.v.m. ziekte van de leerkrachten is deze middag niet 

doorgegaan. Na de vakantie laten we u weten wanneer we wel deze spelletjes 

middag gaan doen. We hopen dan weer op uw hulp en aanwezigheid! 

 

JINC stage 

Groep 7 en 8 bedanken de ouders die hebben geholpen om te 

begeleiden bij de ochtend stage in het bedrijfsleven.  

Zonder hulp van ouders zijn deze activiteiten niet mogelijk! 

 

 

 

Schoolreizen: 

Het is nog heel ver weg, maar toch informeren wij u graag over de 

jusite data van onze schoolreizen. 

De kleuters gaan op een andere dag dan de groepen 3 t/m 7 op 

schoolreis.  Dat is anders dan eerder aangegeven in de 

jaarkalender. 

 

Groep 1/2A en 1/2B schoolreis op dinsdag 28 mei 

Groep 3 t/m 7 schoolreis op woensdag 29 mei 

Meerdaagse schoolreis groep 8 woensdag 12 juni t/m vrijdag 14 juni 

GGDflits Brutaal en opstandig gedrag 

Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal en of 

opstandig kind. Als kinderen ouder worden, moeten ze leren met 

hun emoties om te gaan. Alle kinderen uiten hun boosheid wel 

eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te 

schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen 

als iets niet mag of lukt. 

Eerst denken, dan doen 

Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de 

oplossing is: 'eerst denken, dan doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en 

opstandig gedrag te voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit 

heeft met temperament te maken. 

Lees en kijk hier naar meer tips om met brutaal en opstandig gedrag om te gaan. 

Helpen de tips niet, maak dan een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige of 

jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023- 7891777 op 

werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. 

 

 



Ziek of afwezig 

 

Wij maken ons ongerust als kinderen zonder afbericht niet op 

school zijn. Denkt u er a.u.b. wanneer uw kind ziek is of door 

omstandigheden iets later komt tussen 8.00 en 8.30 uur te 

bellen?  OBS De Globe; 023-5330297 

 

Website 

Er staan steeds weer nieuwe berichten op onze website, soms met foto’s. Leuk om te 

bekijken! 

  
Heel veel informatie over onze school is op de website te 

vinden. 

www.obsdeglobe-haarlem.nl 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

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

onze facebookpagina regelmatig bezoekt. 

 

 

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie begint op vrijdagmiddag 15 februari om 14.15 uur. 

Maandag 25 februari gaan we weer naar school. 

 

 

Fijne vakantie allemaal! 
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