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Ouderinfo nr.  18     vrijdag 5 juli 2019     

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 

Maandag 26 augustus Eerste schooldag 2019-2020 

 

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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Laatste Ouderinfo 2018-2019 

Dit is alweer de laatste Ouderinfo van het schooljaar 2018-2019. 

Het jaar is voorbijgevlogen! Na de zomer kwamen de kinderen 

verwachtingsvol de nieuwe groep in en volgende week nemen ze 

alweer afscheid van hun juf of meester. 

 

We hebben met elkaar een mooi jaar gehad. Er is een nieuwe 

Taalmethode, veel ontwikkelingen op ICT-gebied, we werken 

steeds meer thematisch, we doen aan muziek, we hebben samen 

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


feest gevierd, de ouders zijn bij diverse activiteiten aanwezig geweest en hebben 

geholpen. De school is gegroeid, er komen steeds meer kinderen naar onze fijne school! 

We horen van ouders en kinderen dat ze blij zijn met de school en alles wat we hier 

doen. 

 

Het is tijd voor vakantie, iedereen gaat uitrusten en genieten en na de zomer zien we 

elkaar weer! 

 

Zomerfeest 

Wat hebben wij een superleuk Zomerfeest gehad! 

Wat was het druk, wat was er veel gezelligheid en 

wat was het ontzettend fijn dat zoveel ouders mee 

hebben geholpen om het feest tot een succes te 

maken. 

Zoveel blije gezichten van vrolijke kinderen, 

ouders en andere bezoekers. 

Het weer was ook fantastisch, de hapjes, de Turkse pizza’s, de 

Barbecue, de Marokkaanse thee maakten het feest compleet! 

 

 

Personele zaken 

Afgelopen maandag heeft iedereen gehoord bij wie zij volgend jaar in de groep zullen 

zitten. Ouders hebben bericht ontvangen via Social Schools.  

 

Op het overzicht van leerkrachten missen een aantal namen van medewerkers die er dit 

jaar wel zijn. 

-Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van juf Denise en juf 

Sandra. 

 Juf Sandra is nog t/m woensdag 10 juli in de peutergroep aanwezig. 

Woensdag zijn ouders die juf Sandra nog even gedag willen zeggen van 

harte welkom om even langs te komen. 

Juf Denise is woensdag en donderdag nog in groep 7 aanwezig. Zij is 

natuurlijk ook op het plein bij het aftellen op de laatste schoolmiddag en 

neemt daarvoor afscheid van de leerlingen van haar groep. 

-Meester Mohammad geeft aanstaande maandag zijn laatste gymles bij 

ons op school. Hij neemt met ingang van de zomervakantie afscheid van 

onze school. 

-Juf Marijne heeft een jaar lang met veel plezier in groep 5/6 gewerkt. Zij is nu aan het 

afstuderen en ook van haar zullen we afscheid nemen. 

 

Dank je wel lieve juffen en meester voor alle fijne dingen die we met jullie hebben 

meegemaakt en voor alles wat we van jullie hebben geleerd! 

We wensen jullie veel succes bij alles wat jullie gaan doen! 

 

Rapport 

Het rapport gaat vandaag mee naar huis. Kinderen zijn veelal trots op 

hun resultaten en willen hun rapport in de familie laten zien. Dat is 

logisch! 

Wij vinden het fijn als de rapporten nog voor de zomervakantie begint 

weer terug op school zijn. Mocht dat niet lukken, denkt u er dan aan 

het rapport direct na de zomer weer op school in te leveren 

alstublieft? 

 

Peutergroep 

De peutergroep stroomt aardig vol. Wilt u uw kind nog aanmelden, of zijn er 

mensen in uw omgeving waarvan u weet dat zij willen aanmelden wacht dan 

a.u.b. niet te lang! 

 

 

 

 



Van peuter naar kleuter 

Ouders met een kind van 3 jaar krijgen een bericht van de 

gemeente met het bericht dat zij hun kind in moeten 

schrijven voor een school. Voor die inschrijving staan vaste 

periodes, leest u de brief aub goed als u deze ontvangt via 

de post. Lever de brief in op school, of vraag meester Paul of 

juf Thea om informatie of hulp bij het invullen. 

 

Ook als uw kind bij ons naar de peuterspeelzaal gaat moet het plaatsingsbewijs 

ingeleverd worden en de inschrijving voor school gedaan worden.  

 

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. 

 

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  

 



 

Laatste minuut schooljaar 

Donderdag 11 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen. 

Om 14.10 uur staan we allemaal op het plein om het jaar af te tellen en 

iedereen een fijne vakantie te wensen. 

U bent natuurlijk welkom op het plein voor dit laatste gezamenlijke 

moment van het schooljaar 

 

 

Bereikbaarheid school in de vakantie 

Donderdag 11 juli begint de vakantie om 14.15 uur. 

Vrijdag 12 juli is het team nog op school en is de school nog 

bereikbaar. 

Woensdag 21 augustus is de school weer bereikbaar. 

 

Maandag 26 augustus staan de schooldeuren weer open voor de 

leerlingen en ouders. 

 

 

Zomervakantie 

Wij wensen iedereen een heerlijke, fantastische, gezellige, mooie 

vakantie met veel leuke momenten, veel plezier, mooi weer en de 

mogelijkheid om te doen waar je zin in hebt en wat kan omdat je 

lekker vrij bent! 

 

Team OBS De Globe 
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