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Vrijdag    1 februari   Ouderinfo en  

                                                                           koffieochtend, 

 Vrijdag   1 februari   Uitleg  

                                                                           computerprogramma’s  

                                                                           voor thuis door Meester 

                                                                           Boubker 

Woensdag   6 februari   Kleuterkring met ouders 

Donderdag   7 februari   Creamiddag groep 3 t/m 8 

Donderdag   7 februari   Creaochtend/uur groep  

           1 /2  

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 

Vrijdag    15 februari   Ouderinfo en  

        koffieochtend 

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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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. Iedereen was erg enthousiast en wilde graag meer 

weten en leren. 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? 

 

CITO 

Vorige week zijn we begonnen met de afname van de CITO toetsen. 

Bij de CITO toetsen wordt getoetst wat je de afgelopen maanden 

geleerd en onthouden hebt. De resultaten van de toetsen bespreken 

we met u bij de volgende oudergesprekken. 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 

Hebt u de leerkracht al laten weten dat u wilt helpen op 

donderdagmiddag 7 en/of 14 februari? 

 

JINC stage 

Groep 7 en 8 gaan op stage in het bedrijfsleven.  

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! 

 

 

 

Speel-0-Theek 

Dinsdagochtend 12 februari 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? 

 

 

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 

 

 



Onderwijstijd: 

Op tijd komen is fijn voor ieder kind! Vanaf 8.15 uur is de deur open, om 8.30 

uur starten de lessen. Iets missen aan het begin van de ochtend is voor 

de kinderen niet prettig. 

Onze school gaat elke middag vroeg uit. Om 14.15 uur staan de kinderen 

alweer buiten. We vragen u daarom vriendelijk maar dringend afspraken 

zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Wanneer er kinderen niet zijn 

onder schooltijd gaat het onderwijs wél door! 

 

 

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. 
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