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Vrijdag 21 juni  Zomerfeest!!! 

Maandag/donderdag 1 / 4 juli  Rapportgesprekken 

Woensdag 3 juli   Afscheid juf Denise en juf  

                            Sandra 

Dinsdag 9 juli   12.00 uur Uitzwaaien groep 8 

Dinsdag 9 juli   Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 11 juli  Laatste Schooldag leerlingen 

Vrijdag 12 juli  Laatste Schooldag Team 

Zomervakantie t/m zondag 25 augustus 

 

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:  

 

 

  

 

 

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast  

 

Zomerfeest 

Vandaag van 14.30 tot 17.30 is het Zomerfeest op ons plein! Wij hopen u 

allen daar te mogen ontmoeten.  

Spelletjeskaarten en loten zijn te koop bij meester Paul.  

We hebben er allemaal weer heel veel zin in! 

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


Personele zaken 

Iedereen is benieuwd wie volgend jaar de juf of meester van de volgende 

groep zal zijn.  

We zijn nog bezig met de laatste zaken rondom de groepsbezetting. We 

hopen u net voor- of in de week van de rapportgesprekken meer te 

kunnen vertellen. 

Wel kunnen we alvast vertellen dat er in het hoofdgebouw geen 

combigroepen meer zullen zijn. 

 

Groei 

Het gaat goed  met onze school. Steeds meer ouders en kinderen ontdekken hoe 

fijn het hier is en hoe prettig je hier kunt leren. 

Sinds deze maand hebben wij 145 leerlingen op school! 

 

CITO periode 

We zitten midden in de afronding van de CITO periode. Bij de 

rapportgesprekken vertellen we u hier meer over. 

 

 

 

Rapport gesprekken 

In de week van 1 t/m 5 juli zijn de rapportgesprekken. Uw kind krijgt 

hiervoor de uitnodiging met dag en tijd mee naar huis. 

 

Social Schools 

We zien dat heel veel ouders inmiddels gebruik maken van Social school. Op die manier 

ontvangt u al het nieuws en de belangrijke berichten vanuit school. 

Hebt u vragen, lukt het niet, kom dan even langs 

bij meester Boubker of meester Paul. 

Schoolkamp groep 8 

De kanjers van groep 8 hebben zicht door de regen niet tegen laten houden en 

zijn gewoon op de fiets naar Lisse gegaan. Zij hebben een fantastisch schoolkamp 

gehad!  

 

Verkiezingsoproep Medezeggenschapsraad 

Wij zijn er trots op dat er zoveel stembrieven voor de verkiezing 

van de MR  zijn ingeleverd. Na telling bleek dat de meeste 

stemmen naar Najat Mokaddam zijn gegaan. Zij was al voorzitter 

van onze MR en kan dankzij de uitslag van deze verkiezing weer 

een aantal jaren in de MR blijven. 

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigd alle ouders bij belangrijke zaken voor de 

school. 

 

Speel-O-Theek 

Dinsdag 25 juni is de speel-o-theek voor de laatste keer dit 

schooljaar. Om 8.30 uur staan juf Marja en juf Aicha daar weer 

klaar. Zij willen samen met een groep ouders al het materiaal 

schoonmaken, zodat we hier het nieuwe jaar weer fris mee kunnen 

starten. Wilt u helpen, laat het a.u.b. weten aan juf Marja. 

 

Mediawijsheid 

Al eerder lieten we u weten dat er helaas via de telefoons van 

de kinderen niet zulke aardige berichten aan elkaar worden 

verstuurd. Er ontstaat soms ruzie na schooltijd of in het 

weekend en die gaat dan jammer genoeg vaak op school nog 

door. Kinderen spreken elkaar dan aan op alles wat in de 

app, op insta, tiktok en diverse andere mediamogelijkheden 

gezegd en geschreven is. 



Wij vragen u hierover met uw kind in gesprek te gaan en regelmatig te controleren wat 

uw kind doet op de telefoon en computer. Wijst u uw kind erop dat het niet altijd 

allemaal leuk is, maar dat veiligheid en vertrouwen belangrijke zaken zijn! 

In de groepen wordt veel aandacht besteed aan mediawijsheid en hoe je hier netjes en 

veilig mee omgaat. 

https://www.hoezomediawijs.nl 
 
hoezomediawijs.nl - Leuk, veilig en slim gebruik van internet en 
(sociale) media - vanaf 10 jaar 
Op HoeZoMediawijs.nl kunnen kinderen en jongeren zelfstandig aan de 

slag met sociale media, mediavaardigheden en mediawijsheid. Thuis én 

in de klas! 

 

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. 

 

Vakanties 2019 - 2020  

Herfstvakantie: 21 t/m 25 okt  

Kerstvakantie: 23 dec t/m 3 jan  

Voorjaarsvakantie:17 febr. t/m 21 febr.  

Goede Vrijdag: 10 april  

Pasen:  13 april  

Meivakantie:  27 april t/m 8 mei  

Hemelvaart:  21 mei t/m 22 mei  

2e Pinksterdag:  1 juni   

Zomervakantie:  3 juli t/m 16 aug. 2020  

  

Studiedagen team, leerlingen vrij:  

Vrijdag    18 oktober  

Maandag   6 januari  

Woensdag   4 maart  

Donderdag   9 april  

Dinsdag   2 juni  
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