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Vrijdag    19 april   Goede Vrijdag, VRIJ 

        MEI vakantie t/m 5 mei 

Zondag    5 mei   Ramadan begint 

Vrijdag   10 mei   Werkzaamheden gymzaal 

Maandag 13 mei   Studiedag team,  

                                     Leerlingen vrij! 

Woensdag  15 mei   Kleuterkring met ouders 

Donderdag 16 mei   Verlengde spelinloop met  

    ouders 

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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Vossenjacht / Koningsspelen 

Afgelopen vrijdag 12 april waren de Koningsspelen op de scholen in Nederland. Dit keer 

hebben we ervoor gekozen om geen sport- en spelactiviteiten te doen, maar een 

Vossenjacht. 

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


Na een heerlijke lunch die door een grote groep moeders werd klaargemaakt en naar de 

klassen gebracht, konden we starten met de Vossenjacht. 

Ook voor de Vossenjacht waren er veel moeders voor de begeleiding aanwezig. 

Dat was fantastisch! Zonder hulp van al deze moeders 

kunnen we deze leuke activiteiten niet uitvoeren. 

Dank je wel lieve moeders, tantes en oma’s voor alle hulp!  
 

Met een boekje met raadsels en een wachtwoord in de hand 

gingen de kinderen onder begeleiding in groepjes de buurt 

door op zoek naar de Vossen. 

Wat moest iedereen lachen om die verklede juffen en 

meesters. Wat werd er hard gelopen om al die vossen op tijd 

te vinden! 

Het was geen sportmiddag en toch is er veel en flink 

gelopen. 

Met elkaar hebben we een ontzettend fijne middag en heel veel plezier gehad! 

 

Schoolfruit 

Maandenlang hebben we drie dagen in de week lekker fruit of rauwe groente op school 

gekregen vanuit het Europees Fruitprogramma. 

Jammer genoeg is dat project nu afgelopen…. 

Na de vakantie is er geen schoolfruit meer en we gaan er vanuit 

dat de leerlingen dan allemaal deze goede gewoonte van gezond 

eten/fruit eten doorzetten en zelf fruit mee naar school nemen. 

 

We gaan ons weer inschrijven voor volgend jaar en hopen dat we 

dan weer mee mogen doen. 

 

We bedanken de moeders die wekelijks, soms wel 3x per week het fruit hebben 

gewassen, gesneden, verdeeld en naar de klassen hebben gebracht. 

Ontzettend fijn dat jullie dat hebben willen doen! 

 

Verkiezingsoproep Medezeggenschapsraad 

We zijn blij dat zich drie ouders hebben aangemeld voor de MR. Na de 

meivakantie ontvangt u een brief waarin de 3 kandidaten die zich 

verkiesbaar hebben gesteld zich voor zullen stellen. Zij leggen daarin uit 

waarom zij graag in de MR plaats willen nemen. 

Vervolgens kunt u op de strook bij de brief aangeven op wie u wilt stemmen. 

 

Sportdag 

Het besluit is genomen. We verzetten onze schoolsportdag naar 

september. We beginnen het nieuwe jaar met elkaar dan lekker 

sportief!   

 

 

 

Speel-O-Theek 

Dinsdag 7 mei 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? 

 

Zorgen en oplossingen 

Soms gebeuren er dingen met kinderen onderling waar ze niet blij van worden. Er 

worden minder leuke dingen gezegd, verkeerde woorden gebruikt, of 

kinderen mogen zomaar niet meedoen met een spel of activiteit. 

Het is voor niemand fijn als dat je overkomt.  

We letten daar op school op, we praten erover in de groepen en maken 

duidelijk dat we dat op onze leuke school niet willen. 

 



Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat kinderen een meningsverschil hebben of een 

ruzietje krijgen. We gebruiken PBS, waarbij de kinderen zelf de afspraak “Stop hou op” 

toepassen. Als dat niet genoeg is vragen ze hulp van de juf of meester.  

Dat lukt niet altijd, soms gebeuren er dingen buiten het zicht van de leerkrachten. 

Kinderen weten dat zij altijd kunnen komen en dat we het met elkaar oplossen! 

We vragen hen ook naar hun eigen rol en hoe ze dit een volgende keer kunnen 

voorkomen of oplossen. 

Meestal gaat het daarna weer goed. 

 

Een enkele keer lukt dat niet en gaan dingen ook na schooltijd door of 

vertellen zij niets op school, maar doen dat pas thuis. Daar kan het vaak 

niet opgelost worden, het was beter geweest direct op school te vertellen 

wat er mis is gegaan. 

Een oplossing of nieuwe afspraak is op school makkelijker te maken en je 

hoeft niet te wachten tot de volgende dag. 

 

Wanneer u als ouder zich zorgen maakt als uw kind zoiets vertelt, kom dan na schooltijd 

even naar de leerkracht. We zoeken dan samen naar een oplossing. Maakt u zich a.u.b. 

geen zorgen op het plein met de andere ouders, maar kom even binnen om het te 

bespreken, we gaan graag met u in overleg. Een fijne school met blije kinderen, ouders 

en team willen we toch allemaal! 

 

Schoolreis groep 1 en 2 

Dinsdag 28 mei gaan we op schoolreis. Hebt u de 

betaling al gedaan? De bussen zijn al geregeld en we 

hebben er veel zin in! 

In de volgende Ouderinfo vertellen we u waar we naar 

toe gaan.  
 

Schoolreis groep 3 t/m 7 

Woensdag 29 mei gaan de kinderen van de groepen 3 

t/m 7 op schoolreis. Dat wordt vast weer een 

fantastische dag. De bestemming houden we nog even 

geheim tot na de vakantie. 

De meeste betalingen zijn binnen, hebt u dat nog niet gedaan, wilt u dat dan z.s.m. 

doen? 

 

IEP toets 

De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag16 en 

woensdag 17 april heel hard gewerkt aan de IEP toets. We 

zijn benieuwd naar de resultaten. 

 

 

Eival challenge  

Het wordt al bijna een ‘gewoonte’. Vanmiddag is de eivalchallenge! 

De leerlingen hebben allemaal een manier bedacht om een ei te laten 

vallen zonder dat het stuk gaat. 

Daar moest goed over worden nagedacht. Per klas is er een winnend 

groepje dat vanmiddag laat zien wat zij bedacht hebben. 

Ramadan 

We wensen iedereen een mooie Ramadan. 

 

De Ramadan begint op 5 mei, de laatste dag van de 

vakantie. Uit ervaring weten we dat er altijd 

kinderen zijn die mee willen doen, of een ‘beetje’ 

mee willen doen. 

We begrijpen dat en hebben respect voor die wens. 

Toch willen we u vragen de kinderen in deze 

periode net als altijd eten en drinken mee te geven. 



Een lange schooldag waarop de kinderen druk bezig zijn zonder eten en drinken is voor 

hen moeilijk vol te houden. Dit gaat ten koste van hun concentratie, werkhouding en 

resultaten. 

 

Wellicht is meedoen met de Ramadan voor het weekend een optie? 

 

Meivakantie 

De meivakantie begint op vrijag 19 april en is zondag 5 mei weer afgelopen. 

We wensen iedereen een heerlijke vakantie en zien jullie graag weer op maandag 6 mei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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