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Ouderinfo nr.  12     vrijdag 22 maart 2019     

Dinsdag  26 maart   Speel-0-Theek peuters en  

                                      kleuters 

Woensdag   27 maart   Studiedag team,  

        Leerlingen vrij 

Woensdag   27 maart   Banenmarkt Spaarnesant 

Donderdag   28 maart   “Ik eet het beter project”  

                                                                           groep 5 t/m 8 

Zondag   31 maart   Zomertijd, klok 1 uur  

        vooruit 

 

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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Verkiezingsoproep Medezeggenschapsraad 

Beste ouders,  

  

In de vorige ouderinfo hebben wij een oproep gedaan voor ouders die mee 

willen denken en praten in onze MR. Bij interesse kunt u dat laten weten aan juf 

Geja. Tot op heden hebben zich hiervoor helaas geen ouders aangemeld. 

http://www.obsdeglobe-haarlem.nl/


 

Audit uitgesteld 

In overleg met het Audit team is de audit voor onze school verplaatst naar 

oktober.  

 

Speel-O-Theek 

Dinsdag 26 maart om 8.30 uur is er weer Speel-O-Theek in het 

speellokaal van de peuters en kleuters. Ouders kunnen daar bij 

juf Marja spel- en ontwikkelingsmaterialen uitkiezen en lenen om 

thuis met de kinderen mee te spelen en werken. 

U komt toch ook kijken en kiezen? 

 

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.  

 

Studiedag 27 maart  

Onze school is 27 maart gesloten vanwege de studiedag van het team.  

 

 

Co Creatie project 

Groep 7 en 8 doen hebben een prachtige presentatie gegeven van wat zij 

geleerd hebben tijdens het Co Creatie project. Cultuureducatie als onderdeel 

van het thematisch werken bleek een succes! Wat was het fantastisch om 

met alle leerlingen en belangstellende ouders naar deze presentatie te 

kijken.  

 

 

Rapportgesprekken 

De rapporten zijn maandag 18 maart mee naar huis gegaan. Denkt u eraan de 

rappoten weer mee terug naar school te geven voor woensdag 27 maart? 

 

Schoolkamp groep 8 

De leerlingen van groep 8 gaan op de fiets op 

schoolkamp! 

Wij rekenen erop dat alle kinderen deze dagen gebruik 

kunnen maken van een stevige en goed werkende, 

passende fiets. 

 

 

 

NL Doet! 

Groep 7 is met de grafitti kunstenaar aan de slag gegaan om prachtige 

kunstwerken te maken om de achterzijde van onze school er aantrekkelijker 

uit te laten zien. Met spuitbussen verf hebben zij een aantal letters prachtig 

bespoten! 

Het volledige resultaat is binnenkort te bewonderen. 

 

 

 



Thema afsluiting peuters en kleuters 

Beste peuter- en kleuterouders, 

We zijn alweer volop bezig met het thema 'kleding'. 

Vrijdag 29 maart sluiten we dit thema af met een heuse 

 
De voorstelling start om 8.45 in het speellokaal. 

U kunt na het brengen van uw kind alvast plaatsnemen. 

Het zal ongeveer een half uurtje duren. 

 

Tot dan! 

De peuter- en kleuterjuffen 

Koningsspelen 

Dit jaar willen we de Koningsspelen op een andere en verrassende manier 

met een andere activiteit dan sporten invullen. Het team is druk met de 

voorbereidingen. Voor de uitvoering is ouderhulp noodzakelijk. Binnenkort 

ontvangt u het verzoek om hulp voor vrijdagmiddag 12 april. Zonder 

ouderhulp is deze activiteit niet mogelijk. Wij hopen dat u er samen met 

het team een vrolijke en feestelijke middag van wilt maken! 

 

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. 

 

 

GGDflits Groei  
Of een kind goed groeit kun je bekijken door de lichaamslengte in te vullen op een 

groeidiagram. In sommige perioden maken kinderen een groeispurt door. 

 Tussen 4 en 6 jaar groeit je kind ongeveer 6 centimeter per jaar. Maar niet alle 

kinderen groeien even snel. Kinderen die snel groeien kunnen last krijgen van 

groeipijn. 

 Tussen 6 en 9 jaar groeit je kind snel. Gemiddeld weegt een kind van 6 jaar 

ongeveer 22 kilo. Met 8 jaar weegt je kind ongeveer 27 kilo bij een lengte van 1,30 

meter. 

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/lichamelijke-ontwikkeling/groeispurt/
https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/lichamelijke-ontwikkeling/groeipijn/


 Tussen 9 en 14 jaar groeien kinderen meestal heel snel. Ze maken dan een 

groeispurt door. Rond 12 jaar zijn de meeste kinderen tussen de 1,40 meter en 1,70 

meter lang. 

Meer lezen, bijvoorbeeld over apps? Kijk hier. 

Maak je je zorgen over de groei van je zoon/ dochter?  Maak dan een afspraak met de 

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. 
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