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Maandag     8 april   Groep 5/6 naar de 

         voorstelling Aladdin in de  

        stadsschouwburg 

Woensdag   10 april   Theoretisch                                      

                                                                            verkeersexamen groep 7 

Donderdag   11 april   Praktisch verkeersexamen  

                                                                           groep 7 

Vrijdag   12 april   Koningsdag/Vossenjacht 

Zaterdag   13 april   Juf Anne gaat trouwen 

Dinsdag   16 april   IEP Toets groep 8 

Woensdag   17 april   IEP Toets groep 8 

Vrijdag    19 april   Goede Vrijdag, VRIJ 

        MEI vakantie t/m 5 mei 

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 
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Verkiezingsoproep Medezeggenschapsraad 

Na de oproep aan ouders om zich verkiesbaar te stellen voor de MR hebben 

zich twee moeders gemeld. Najat Mokaddam stelt zichzelf herkiesbaar. We 

zijn blij met zoveel enthousiasme ! Dat betekent dat er drie mogelijke 

kandidaten zijn. Er zullen verkiezingen voor de MR gaan plaatsvinden. U 

hoort daar binnenkort meer van. 

 

Sportdag 

Het sportveld voor de sportdag blijkt niet beschikbaar. We 

zoeken op dit moment naar een andere oplossing.  
 

De periode na de meivakantie is vol van activiteiten. We 

overwegen daarom de sportdag te verplaatsen naar 

september. Op die manier kunnen we het nieuwe schooljaar 

sportief beginnen! 

 

 

Speel-O-Theek 

Dinsdag 9 april 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 

De banenmarkt was een groot succes. Het was erg druk en 

we hebben veel mensen gesproken die interesse hebben in 

onze school. 

Een eventueel vervolg gaat in overleg met ons bestuur.  

 

 

 

 

 

Juf Anne 

Juf Anne, leerkracht van groep ½ A zal van 11 april tot aan de 

meivakantie afwezig zijn. Zij gaat trouwen! 

We wensen haar een mooie dag en heel veel geluk! 

Juf Hanny zal een aantal dagen in groep 1/2A aanwezig zijn, voor de 

andere dagen werken wij nog aan de vervanging. 

 

 

Verkeersexamen 

De leerlingen van groep 7 doen op woensdag 10 april 

schriftelijk hun verkeersexamen. Het is belangrijk dat zij 

dan allemaal op school zijn. 

Donderdag gaat de groep op de fiets examen doen. We 

zoeken nog een ouder die deze ochtend vanaf 10.30 uur 

met ons mee wil gaan. Hebt u tijd en een fiets, laat u 

dat dan even weten aan juf Denise of juf Margreet. 

 

 

 

Schoolkamp groep 8 

Veel van de betalingen voor het schoolkamp zijn inmiddels 

binnen. Hebt u nog niet betaald, wilt u er dan aub voor zorgen 

dat dit op korte termijn gebeurt. 

Het schoolkamp is onderdeel van het programma in groep 8, we 

gaan er dan ook vanuit dat alle leerlingen mee gaan. 

Bovendien is zo’n kamp te leuk om te missen! 

 



NL Doet! 

Wat zijn we ontzettend trots de grafitti kunstwerken die gemaakt zijn met Ben, 

de grafitti kunstenaar en onze groep 7! 

De zijmuur van de gymzaal en de achterkant van de school aan de Floris van 

Adrichemlaan zien er veel vrolijker uit. Je kunt nu aan die kant ook zien dat 

wij echt een leuke, vrolijke en fijne school zijn! 

 

Thema afsluiting peuters en kleuters 

Wat was het mooi om te zien hoe dapper onze peuters en kleuters bij 

de modeshow over de Rode Loper gingen. 

Zij lieten hun prachtige zelfgemaakte kledingstukken zien, of draaiden 

een rondje in de verkleedkleren. 

Voor een aantal kinderen was het best spannend, maar samen 

durfden ze écht wel! 

Alle ouders en belangstellenden hebben genoten van de show, overal 

lachende gezichten. Voor de kinderen en juffen was het echt heel fijn 

dat er zoveel publiek was! 

 

Koningsspelen 

Afgelopen week heeft u een digiDuif ontvangen met een verzoek voor hulp van 

ouders op vrijdagmiddag 12 april.  De Koningsspelen zijn op 12 april. 

We doen een Vossenjacht in de buurt van de school en willen de kinderen onder 

begeleiding laten rondwandelen.  

Kunt en wilt u helpen? Hebt u het strookje al ingeleverd of tegen de juf of 

meester gezegd dat u deze middag komt helpen? 

We hebben minstens 17 ouders nodig! 

Oudercommissie peuterspeelzaal 

Hier een kort verslag vanuit de oudercommissie van de 

peuterspeelzaal. 

-Op de Kleine Globe wordt op 16 april een paasknutselactiviteit 

gedaan waar ouders voor uitgenodigd worden.  Een mooie 

manier voor de ouders om elkaar te leren kennen. 

- Na de meivakantie wordt een andere knutselactiviteit op een 

andere dag gedaan waar ouders voor uitgenodigd gaan 

worden.  

-Het aantal uren op de peuterspeelzaal moet per 01-01-2020 uitgebreid 

worden. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen dan 16 uur per week naar de 

peuterspeelzaal. Er moeten nog veel gesprekken gevoerd worden voordat we 

weten hoe we dat gaan regelen. 

-Ouders willen graag weer een uitje naar de Geitenboerderij, Zorgvrij of naar een andere 

leuke kind-bestemming.  

- De ouders vinden dat aan de buitenkant van het gebouw meer zichtbaar zou moeten 

zijn dat er hier peuterspeelzaal is.  

 

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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