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Ouderinfo nr.  11     vrijdag 8 maart 2019     

Vrijdag       8 maart   Ouderinfo en  

        koffieochtend  

Donderdag   7+14 maart  Cocreatie project groep 7 

Ma/donderdag  11 t/m 14 maart  Rapportgesprekken 

Vrijdag   15 maart   Stakingsdag Onderwijs 

        Leerlingen NIET naar  

                                                                           school 

Vrijdag    15 maart   NL Doet! 

Maandag    18 maart   Het Auditteam bezoekt  

                                                                           onze school 

Maandag   18 maart   De rapporten gaan mee  

        naar huis 

Woensdag   27 maart   Studiedag team,  

        Leerlingen vrij 

Woensdag   27 maart   Banenmarkt Spaarnesant 

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:  

 

 

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

Beste ouders,  

  

Voor de medezeggenschapsraad (MR) zijn we op zoek naar een ouder. We 

zoeken een ouder die zich vanaf september (het begin van het nieuwe 

schooljaar 2019/2020) voor een termijn van 4 jaar beschikbaar wil stellen. Na 

4 jaar is Najat Mokaddam aftredend, maar zij wil zich opnieuw verkiesbaar 

stellen voor nog eens 4 jaar. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 

6 keer per jaar.  

  

Elke school heeft een MR. Veel zaken die voor het onderwijs en voor ouders en personeel 

belangrijk zijn, worden op school geregeld. De MR denkt bijvoorbeeld mee over het 

jaarplan, het schoolbudget en lesmethodes. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het 

beleid van de school kritisch te volgen, laat dat dan weten bij de leerkracht van uw 

kind voor 31 maart. Wanneer er meerdere ouders laten weten interesse te hebben, dan 

volgt er een verkiezing. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht 

bij Najat Mokaddam, Ramona Bleijleven, juf Géja of juf Margreet.  

  

 

Ziekte en koorts 
Ziek  

Ziek naar school gaan is voor niemand fijn. Als je koorts hebt blijf je 

thuis tot je hersteld bent en omdat je anderen niet wilt besmetten. 

Zodra je beter bent zien we je graag weer op school! 

Hoe graag je ook naar school wilt gaan en hoe fijn je het hier ook vindt, 

soms gaat het anders dan je zelf zou willen en moet je je daarbij 

neerleggen. 

 

 

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  

Onze school is 15 maart gesloten vanwege de landelijke 

onderwijsstaking.  

 

De peuterspeelzaal is deze ochtend gewoon open! 

 



Stagiaires  

Bij ons op school zijn er weer twee nieuwe stagiaires die hier in de 

praktijk leren hoe zij juf kunnen worden. 

Juf Debbie loopt met veel plezier stage in groep 8 en juf Maja is op 

maandag en donderdag in groep 1/2B. 

Juf Debbie heeft al eerder bij ons stage gelopen en vond het hier zo 

leuk dat ze graag terug wilde komen nu haar studie al verder 

gevorderd is. 

Juf Chanel is al een tijdje in 1/2a en juf Stacey is een bekend gezicht bij de peuters. 

 

 

Co Creatie project 

Groep 7 en 8 doen twee keer op donderdagochtend mee met het Co Creatie 

project. Cultuureducatie wordt zo een onderdeel van het thematisch werken. 

Onder leiding van een aantal ‘ kunstenaars’  en specialisten gaan zij in 

workshops aan de slag met dans, drums en beats en vloggen. 
 

 

Rapportgesprekken 

In de week van 11 t/m 14 maart zijn de rapportgesprekken. Een 

belangrijk contactmoment voor ouders, leerlingen en leerkrachten. De 

uitnodiging voor het gesprek hebt u inmiddels ontvangen. De leerlingen 

krijgen het rapport allemaal tegelijk mee naar huis nadat alle 

gesprekken geweest zijn. Die gesprekken zijn er nog op 

donderdagmiddag, vrijdag is de school dicht vanwege de staking. De 

kinderen krijgen daarom dit keer de rapporten mee naar huis op 

maandag 18 maart. 

 

Schoolkamp groep 8 

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor het 

schoolkamp van groep 8 zijn alweer in volle gang. 

We hebben opnieuw het prachtige clubhuis in Lisse met het 

heerlijke speelterrein eromheen gehuurd voor drie 

fantastische dagen! Nog niet van alle leerlingen is de 

bijdrage van 80,- voor dit kamp betaald. Denkt u er aub 

aan dit te doen voor uiterlijk 1 mei ? 

 

NL Doet! 

Net als voorgaande jaren doen wij weer mee met NL Doet! NL Doet! is op de 

vrijdag dat de school gesloten is vanwege de staking. Wij zijn blij dat de 

vrijwilliger die op deze dag samen met groep 7 aan de slag zou gaan dit eerder 

in de week toch nog wil doen! 

Groep 7 gaat onder leiding van een grafitti-artiest kunstwerken maken om onze 

school aan de kant van de Floris van Adrichemlaan een vrolijker aanzicht te 

geven. 

 

Nieuwe peuters en leerlingen 

In onze peutergroepen zijn nog maar een paar plekjes beschikbaar. Er is een maximum 

aan het aantal kinderen dat dagelijks aanwezig mag zijn. Hebt u thuis nog een peuter, 

een bijna peuter, of kent u iemand die hier graag naar toe zou willen, zorgt u er dan 

a.u.b. voor dat er tijdig wordt ingeschreven om teleurstelling of een plaats op de 

wachtlijst te voorkomen! 

Inschrijven kan dagelijks bij juf Thea en op dinsdag bij juf Marja. 

 

Gedurende het schooljaar zijn er in alle groepen nieuwe leerlingen 

bijgekomen. Dat is fijn voor de school, gezellig in de groep én deze 

nieuwe kinderen zijn heel blij dat zij bij ons op zijn! 

Zijn er in uw omgeving familieleden, vrienden, kennissen of nieuwe buren die op zoek 

zijn naar een school voor hun kind, laat ze ajb tijdig contact opnemen voor een 

rondleiding of inschrijving. Wij zijn alweer bezig met de planning voor het nieuwe 

schooljaar. 



Voor kinderen die vier gaan worden is het noodzakelijk in te 

schrijven via het ‘Plaatsingsbeleid’. Ouders van 3 jarige 

peuters krijgen hierover bericht van de gemeente. Hebt u 

hulp nodig bij het verwerken van dit formulier of de 

inschrijving, dan kunt u altijd bij juf Thea of meester Paul 

terecht. Na de brief van het plaatsingsbeleid kan er 

ingeschreven worden op school bij juf Thea. 

 

Meideninloop  

Meideninloop ‘Girls Only’ voor alle meiden uit groep 8  

Zit jij in groep 8, dan nodigen wij je uit om deel te nemen 

aan de meideninloop. Tijdens de meideninloop werken we 

gezamenlijk aan een aantal vaardigheden zoals: 

samenwerken, communicatieve vaardigheden en het 

bevorderen van zelfstandigheid. Daarnaast hebben we 

girls talk over allerlei meidendingen, de overstap naar de 

middelbare school en andere onderwerpen waar jullie het over willen hebben. Ook 

bieden wij leuke creatieve activiteiten aan.  

Elke dinsdagmiddag verwachtten wij jou van 15:30 tot 17:00 in de Kleine Ringvaart, 

Floris van Adrichemlaan 102.  

Meldt je snel aan bij Gea Apeldoorn: gapeldoorn@dock.nl of 06-57066187.  Wees er snel 

bij, want vol=vol. Er kunnen maximaal 10 meiden deelnemen.  

De meideninloop is geheel gratis. 

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. 
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