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Maandag  10 juni  Vrij Tweede Pinksterdag 

dinsdag  11 juni  Speel-o-Theek peuters/kleuters 

Dinsdag 11 juni  Uitnodiging Oudergesprekken  

Dinsdag  11 juni  School In De Wijk   

   Toneeluitvoering 

Woensdag 12 juni  Schoolkamp groep 8 

Woensdag 12 juni  Kleuterkring met ouders 

Donderdag 13 juni  Spelinloop met ouders kleuters 

Vrijdag 14 juni   Einde schoolkamp 

Vrijdag 21 juni  Zomerfeest!!! 

Maandag/donderdag 1 / 4 juli  Rapportgesprekken 

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:  

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

Iedere keer aan het einde van het schooljaar zijn kinderen en ouders benieuwd hoe het 

nieuwe jaar eruit gaat zien. Welke juf of meester ga je krijgen en hoe zijn de groepen 

verdeeld?  

Die informatie wordt binnenkort bekendgemaakt. 

 

We brengen u wel alvast op de hoogte van een aantal veranderingen die plaats gaan 

vinden binnen ons team. 

 

-Een aantal jaren geleden heeft juf Denise haar Schoolleiders diploma gehaald. Zij kan 

daarmee schooldirecteur worden. Juf Denise wilde toen nog graag bij ons blijven. 

Inmiddels heeft zij besloten dat het tijd wordt iets te doen met dat diploma en alle 

ervaring die zij in de loop der jaren bij ons heeft opgedaan. 

Juf Denise is sinds enkele weken één dag in de week werkzaam op obs Ter Cleeff als 

adjunct directeur. Dit is een hele grote school in Haarlem Noord waar zij heel veel 

ervaring kan opdoen als leidinggevende en alles wat zij al weet ook heel goed kan 

gebruiken! Juf Denise gaat na de zomervakantie 4 dagen per week werken op de Ter 

Cleeff. Zij zal onze school gaan verlaten……….Dat vinden wij allemaal 

erg jammer. Ook juf Denise vindt het niet makkelijk om bij ons weg 

te gaan, maar zij heeft wel heel veel zin in de nieuwe uitdaging! Wij 

gunnen haar die uitdaging en wensen haar heel veel succes op de 

nieuwe school! 

 

Juf Sandra werkt al heel lang in onze peutergroep. De meeste van de 

leerlingen van onze school zijn ooit bij haar in de peutergroep 

begonnen. Na zo heel veel jaar hetzelfde werk, dat met iedere groep 

weer anders is, in onze fijne peuterspeelzaal is juf Sandra toe aan 

iets anders. Zij is gisteren gestart op De Parel, een school voor 

Speciaal Onderwijs. Zij zal tot de zomervakantie van maandag t/m woensdag gewoon in 

de peutergroep blijven. Op donderdag en vrijdag werkt zij dan op De Parel. Na de zomer 

zal zij vier dagen op de nieuwe school gaan werken en niet meer bij ons. 
Ook juf Sandra zullen we gaan missen, maar we begrijpen haar keuze en wensen haar 

heel veel werkplezier op de nieuwe plek!  
 

CITO periode 

We zitten op school weer midden in de CITO periode. Het is fijn als de 

kinderen, net als altijd, uitgerust en vol energie naar school komen. Met 

voldoende slaap en na een goed ontbijt kan je op school goed je best 

doen! 

 

 

Nederlandse les voor moeders 

Maandag 10 juni is het Pinksteren, dan is de school dicht en is er geen 

taalles.  

Maandag 18 en 24 juni zijn de laatste lessen van dit schooljaar. 

In juli zijn er geen taallessen meer. 

We starten weer in het nieuwe schooljaar op maandag 23 september. 

 

Social Schools 

De meeste ouders zijn inmiddels van digiDuif over naar Social Schools. Dat is fijn, want 

zo ontvangt u alle informatie vanuit de school die van belang is voor de kinderen en voor 

u!  

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 

Wat hebben we genoten! Mooi weer, vrolijke kinderen, 

blije juffen en meesters en twee prima bestemmingen! 

Wat was het leuk dat er zoveel ouders waren om ons uit te 

zwaaien en om de kinderen weer op te halen! 

Hebt u de foto’s op facebook al gezien? 

 

 

School T-shirts 

We hebben prachtige nieuwe Globe T-shirts voor de 

leerlingen. U hebt ze vast gezien toen de kinderen op 

schoolreis gingen. We houden de T-shirts op school en 

gebruiken ze bij speciale gelegenheden.  
We zijn blij dat er al moeders zijn die hebben 

aangeboden de T-shirts van de hele groep na gebruikte 

willen wassen. 

 

Zomerfeest 

Vrijdag 21 juni is ons jaarlijkse Zomerfeest. 

Bij de voorbereidingen en op de middag zelf kunnen we de hulp van 

de ouders goed gebruiken! Wilt u helpen? Laat het even weten aan juf 

Thea of de groepsleerkracht van uw kind. 

 

Voor het Zomerfeest kunnen we cadeautjes voor de loterij gebruiken. 

Hebt u thuis nog iets dat hiervoor geschikt is of kunt u iets voor ons regelen, dan horen 

we dat graag! 

 

 

Schoolkamp groep 8 

Woensdag 12 juni vertrekken de leerlingen van groep 8 met juf Judith, juf 

Margreet, Juf Monique en juf Debbie op de fiets naar het mooie clubhuis in 

Lisse. 

Alle informatie voor het kamp is met de kinderen besproken en ook aan de 

ouders doorgegeven. 

Veel leuke activiteiten zijn gepland en we hebben er allemaal heel veel zin 

in! 

 

Denkt u er aan de bagage zo praktisch en klein mogelijk in te pakken. Alle bagage van 

de kinderen en juffen moet in 1 keer in het busje vervoerd kunnen worden. 

 

Robotica 

Hebt u het al gehoord? We hebben een echte robot op school. Deze Robot 

kan ingezet worden t.b.v. het onderwijsprogramma. Het is een prachtige, 

bijzondere, innovatieve en kostbare ontwikkeling op ICT gebied die wij op 

onze school mogen gaan gebruiken! We zijn hier erg trots op.  De Robot is 

een ‘ soort van leerkracht-assistent’. Hij geeft opdrachten aan de 

leerlingen en weet of zij de vragen goed beantwoorden. Hij kan praten en 

bewegen! 

Meester Boubker en juf Judith hebben de Robot voorgesteld in de klassen. 

De kinderen waren erg enthousiast! 

We zoeken nog een mooie naam voor deze Robot en hebben de kinderen 

gevraagd hierover mee te denken. 

 

 



Verkiezingsoproep Medezeggenschapsraad 

Er zijn veel stembrieven voor de verkiezing van de MR ingeleverd. De 

MR komt vrijdagmiddag 7 juni bij elkaar en zal dan de stemmen tellen 

en later aan u de uitslag van de verkiezing bekend maken. 

 

 

Speel-O-Theek 

Dinsdag 11 juni 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? 

 

Vacature 

Hebt u onze vacature voor een nieuwe peuterjuf gezien in 

Social Schools? Helpt u ons deze vacature te verspreiden? Het 

zou toch ontzettend fijn zijn als er een nieuwe juf is voor de 

peuters aan het begin van het nieuwe schooljaar! 

 

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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