
        Ouderinfo 

Obs de Globe 
Semmelweisstraat 5 
2035 CT Haarlem 
023 – 5330297 
facebook: 
www.obsdeglobe-haarlem.nl 

__________________________________________________________________________________ 

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast  

Ouderinfo nr.  15     vrijdag 17 mei 2019     

Dinsdag  21 mei  Speel-0-Theek peuters en  

   kleuters 

Vrijdag 24 mei  Afsluiting Thema Kunst peuters 

   en kleuters 

Dinsdag  28 mei  Schoolreis groep 1 & 2 

Woensdag 29 mei  Schoolreis groep 3 t/m 7 

Donderdag 30 mei  Hemelvaartsdag, VRIJ ! 

Vrijdag 31 mei  VRIJ ! 

Maandag  3 juni  CITO periode 

Dinsdag   4 juni  Laatste dag van de Ramadan 

woensdag   5 juni  Suikerfeest 

Vrijdag  7 juni  Koffieochtend ouders 

Vrijdag 21 juni  Zomerfeest!!! 

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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Ramadan 

Bij veel gezinnen van de kinderen op onze school is de 

Ramadan in volle gang.  

Wij wensen iedereen een mooie periode! 

Daarbij doen we het verzoek de kinderen op een schooldag, 

waarop zij hun energie nodig hebben en moeten presteren wel 

eten en drinken mee te geven. Ook op tijd naar bed gaan is 

voor de kinderen voor alles wat zij op een dag doen van groot 

belang. 

Hebt u hierbij een ander idee, neemt u dan a.u.b. contact op met de leerkracht van uw 

kind. 

 

Social Schools 

Op maandag 13 mei is digiDuif over gegaan naar Social Schools 3.0  

Dit betekent voor u dat er een nieuwe app gedownload moet worden als u op de hoogte 

wilt blijven van alle school informatie.  

U hebt inmiddels een melding in de oude app en/of op de computer met een link naar de 

nieuwe (web)app gekregen.  

Hebt u nog niet ingelogd op Social Schools, dan kan u nog 

wel inloggen via de website van de DIGIDUIF. Als u bent ingelogd ziet u boven in het 

scherm een bericht waarbij u wordt gevraagd om in te loggen op Social Schools. 

Inloggen kan met uw bestaande account en wachtwoord. Als u inlogt op desktop-

computer bij digiduif ziet u bovenin de link naar uw (nieuwe) Social Schoolsaccount. 

Hebt u vragen, lukt het niet, kom dan even langs bij meester Boubker of meester Paul. 

Schoolreis 

De bestemming voor de schoolreizen is inmiddels bekend. De meeste ouders hebben de 

bijdrage voor de schoolreis betaald. Twijfelt u of u betaald heeft, vraag het dan even na 

bij meester Paul. 

Meer informatie over de schoolreis, de vertrek- en aankomsttijden en over wat de 

kinderen mee moeten nemen ontvangt u in een apart Social Schools bericht. 

 

Schoolreis groep 1 en 2 

Dinsdag 28 mei gaan we op schoolreis naar “De 

Goudvis”. We hebben er veel zin in! 

 

Schoolreis groep 3 t/m 7 

Woensdag 29 mei gaan de kinderen van de groepen 3 

t/m 7 op schoolreis naar Drievliet. Dat wordt vast weer 

een fantastische dag.  

 

Schoolfruit 

Maandenlang hebben we gebruik mogen maken van 

het schoolfruit aanbod. Sinds de meivakantie is er 

geen schoolfruit meer. 

Natuurlijk willen we graag dat de kinderen een gezond 

tussendoortje eten op school. Denkt u er a.u.b. aan 

dat mee te geven? 

 

Verkiezingsoproep Medezeggenschapsraad 

Er hebben zich drie ouders hebben aangemeld voor de MR. U ontvangt 

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. 

Denkt u eraan op de strook bij de brief aan te geven op wie u wilt 

stemmen en deze brief weer in te leveren op school? 

 

 



Suikerfeest 

Aan het einde van de Ramadan is er het Suikerfeest. Voor veel van de 

gezinnen van de kinderen bij ons op school een belangrijke dag. 

Wanneer het Suikerfeest op een schooldag valt is er gewoon school. 

Viert u dit feest thuis en wilt u dat uw kind daarbij is, dan is het 

mogelijk voor de eerste dag van het feest vrij te vragen.   

U ontvangt binnenkort een brief om deze aanvraag te doen. 

 

 

 

Speel-O-Theek 

Dinsdag 21 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? 

 

Social Media 

Steeds vaker krijgen wij verontrustende berichten 

van ouders over het gebruik van social Media. 

What’s app, instagram en diverse andere 

programma’s worden door leerlingen gebruikt 

zonder dat ouders dat weten, of weten wat hun 

kinderen daar op schrijven of met wie zij contact 

hebben. Soms worden er dingen geschreven tussen 

kinderen onderling waar ze niet blij van worden. Er 

worden minder leuke dingen gezegd, verkeerde 

woorden gebruikt, of kinderen worden uitgesloten 

uit een groep of bij 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 wij dit niet altijd voorkomen omdat dit veelal buitenschooltijd, in 

weekenden en vakanties gebeurt.  

 

Wij vragen u als ouders daarom te letten op het gebruik van Social Media en regelmatig 

met uw kind mee te lezen of te kijken bij het verzenden en ontvangen van berichten. 

Wanneer we hier op school over te horen krijgen, vragen we de leerlingen naar hun 

eigen rol en hoe ze dit een volgende keer kunnen voorkomen of oplossen. Wij maken 

dan ook de keuze dit met de ouders te bespreken. 

 

Een fijne school met blije kinderen, ouders en team willen we toch allemaal! 

School T-shirts 

Een aantal jaren geleden hebben de kinderen die toen bij ons op school zaten een school 

t-shirt gekregen. In de loop der jaren zijn kinderen van school gegaan, zijn er kinderen 

te groot geworden voor hun shirt, of zijn shirts zoekgeraakt. Niet alle 

kinderen zijn nu meer in het bezit van een school t- shirt. 

Het hebben  en dragen van een school T-shirt bij bijzondere activiteiten 

laat zien wie wij zijn, van welke school we komen en dat wij bij elkaar 

horen. 

Ook zijn de kinderen voor de begeleiders makkelijk te herkennen aan de 

kleur van hun shirt als zij ergens spelen. 

We hebben sinds we de nieuwe website hebben ook ons schoollogo aangepast. Dat ziet 

er anders  uit dan het op de eerste shirts stond. We hebben daarom besloten nieuwe 

school-shirts  met het juiste logo aan te schaffen voor de school. 



De shirts blijven voortaan op school. Iedere groep krijgt een stapel shirts, voldoende 

voor ieder kind. 

Bij feesten, uitjes, schoolreizen en speciale gelegenheden deelt de leerkracht de shirts 

uit en krijgt ze na afloop weer terug. 

Kinderen mogen hun eigen T-shirt met korte of lange mouw natuurlijk onder het shirt 

dragen. 

We hopen de shirts op tijd binnen te krijgen en voor het eerst op onze schoolreis te 

kunnen dragen! 

We zijn op zoek naar moeders die in één keer alle shirts van de hele groep willen wassen 

na gebruik. Zo houden alle shirts dezelfde kleur. 

Laat u het even weten aan de leerkracht als u dit wilt doen? 

Gevraagd 

Om onze rekenlessen nog leuker te maken en voor de kinderen 

nog begrijpelijker zijn we op zoek naar een keukenweegschaal 

(tot 1 kg) en een personenweegschaal. Hebt u die thuis nog staan 

en gebruikt u die niet, dan zou het fijn zijn als u die aan de school 

cadeau wilt doen. 

 

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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