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Vrijdag 20 september  Koffieochtend en  

    Ouderinfo 

Maandag 23 t/m vrijdag 27 sept.                     Week vd Pauzehap gr.   

t/m 

Maandag 23 september  Eerste Taalles voor  

    moeders 

Woensdag 25 september  Leden Raad van Toezicht 

    bezoeken onze school 

Dinsdag   1 oktober   Scholendag in de  

        Haarlemmer Hout voor 

        groep 7 

Dinsdag    1 oktober   Speel-0-Theek 

Woensdag   2 oktober   NIO afname in groep 8 

woensdag    2 oktober   Kleuterkring, ouders  

        welkom in de groep 

Donderdag   3 oktober   Ouders kleuters in de klas 

8.30 tot 9.00 uur 

Vrijdag    4 oktober   Ouderinfo en   

        Koffieochtend 

Dinsdag   8 oktober   Drempelonderzoek groep 8 

Woensdag   9 oktober   Workshop avond voor  

        ouders op school 

 

Elke maandag Nederlandse les voor moeders van 10:00 tot 12.00 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 

 

 

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

Wat hebben we een ontzettend leuke en gezellige sportdag gehad. 
Alle kinderen hebben enthousiast en sportief meegedaan. 
Veel vaders en moeders hebben geholpen bij de spelletjes en de 
begeleiding van de groepjes. Zonder alle hulp was de sportdag niet 
gelukt en zeker niet zo leuk geweest. 
Daarom: DANK JE WEL, lieve vaders en moeders voor alle HULP! 
 
Natuurlijk bedanken we ook de juffen en meesters die de spellen 
voor de sportdag bedacht hebben, de hele organisatie geregeld 

hebben en al heel vroeg op het veld waren om alles klaar te zetten! 
 
Op facebook en onze website zijn beelden te zien van deze sportdag. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Voor leerkrachten en ouders was het fijn elkaar te ontmoeten tijdens de 

kennismakingsgesprekken.  
In de loop van het jaar volgen het voortgangsgesprek en de 
rapportgesprekken. 
 

Personele zaken 
Helaas is juf Nannette ziek geworden in de eerste schoolweek en 
nog niet in staat haar werkzaamheden te hervatten. 

Voor de zomer wisten we al dat juf Nannette een andere baan had 
en per 1 oktober onze school zou gaan verlaten. Zij is nu aan het 
herstellen zodat zij op een goede manier op haar nieuwe werkplek 
kan starten. 
We wensen haar heel veel geluk en succes! 
 

Schooltijden 

De deuren van onze school gaan om 8.15 uur open. Vanaf dat 
moment kunnen de leerlingen naar binnen en de klas in. Om 8.30 uur 
gaat de bel en starten de lessen.  Dat kwartier inlooptijd geeft iedereen 
de mogelijkheid om de schooldag rustig te beginnen! 
Jammer genoeg zien wij al zo aan het begin van dit schooljaar dat het 
niet voor iedereen makkelijk is om op tijd te komen.  
 

Wilt u a.u.b. uw kind op tijd naar school laten gaan of brengen zodat 
iedereen op tijd in de klas is. Voor kinderen die te laat komen, maar ook voor iedereen 
die wel op tijd is, is het niet fijn als er aan het begin van de ochtend veel onrust is door 
het te laat komen. Wij moeten het te laat komen registreren, te laat komen wordt gezien 
als ‘ongeoorloofd verzuim’. 
 
 



 
Speel-0-Theek 
Afgelopen dinsdag was onze Speel-0-Theek voor de peuters en 
kleuters weer voor de eerste keer dit schooljaar open. Wat was 
het druk! Wat waren er veel ouders die materiaal wilden lenen 
om met hun kind thuis aan het werk te gaan en te spelen! Dat 

is fijn voor de kinderen, de ouders en de juffen!  
Materiaal lenen is gratis en het mag voor twee weken mee naar 
huis. De volgende Speel-0-Theek is op dinsdag 1 oktober. De 
materialen kunnen dan weer geruild worden. Bent u nog niet eerder geweest, bent u wel 
nieuwsgierig? Kom dan gewoon even gezellig kijken! 
 
Gezond 
Bij ons op school gaan we voor gezond! 

We vragen daarom iedereen om gezonde tussendoortjes en 
een gezonde lunch mee te nemen. Water drinken is veel beter 
voor je dan zoete drankjes. Wanneer je een bidon meeneemt 
kan je die op school gewoon weer vullen als hij leeg is. 
 
Zoete koeken, chocoladewafels en bijvoorbeeld croissants zijn 

wel lekker, maar niet elke dag en zeker niet op school. Wilt u 
er a.u.b. op toezien een gezond tussendoortje zoals fruit mee 

te geven en voor de lunch een gewone boterham met gezond beleg? 
We zijn blij met alle gezonde traktaties die kinderen mogen uitdelen als ze jarig zijn. Een 
foto van de jarige met de gezonde traktatie hangen we in de gang bij de ingang van de 
school. Dat ziet er feestelijk uit! Hebt u die foto’s van deze trotse kinderen al eens goed 
bekeken? 
 
Nederlandse les voor moeders 
Vanaf maandag 23 september zijn juf Greet en juf Klarie weer op 
school voor de Nederlandse les voor de moeders. Alle moeders die nóg 
geen Nederlands spreken, die het een beetje spreken, of juist nog 
meer willen leren zijn welkom! 
Juf Greet en juf Klarie hebben er weer veel zin in! 

De lessen zijn gratis voor de moeders van onze leerlingen en elke 
maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 
 
Tevredenheidsonderzoek 

Één keer in de twee jaar doen scholen een 
tevredenheidsonderzoek. We willen graag weten hoe 
leerlingen, ouders en team onze school ervaren. Wat gaat er 
goed, wat vindt je uitstekend, heb je misschien een goed idee 
voor ons, zijn er verbeteringen aan te brengen of te bedenken? 
Is er misschien iets wat je niet goed of fijn vindt? 
 
Door het invullen van het tevredenheidsonderzoek weten we 
hoe er over onze school en ons lesaanbod, de sfeer en de 

activiteiten gedacht wordt. We weten dan of we hiermee door kunnen gaan, of dat er 
misschien iets aangepast kan of moet worden. 
 
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vullen het tevredenheidsonderzoek op school 
onder schooltijd in. 
 
We vragen alle ouders om via onderstaande link het oudertevredenheidsonderzoek in te 
vullen. Het is voor de school belangrijk om uw mening te horen! 
Hebt u moeite met het digitaal invullen vanuit huis, dan bent u op maandag en vrijdag 
van harte welkom bij meester Boubker om dit in te vullen. 
 

https://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php                                 wachtwoord: OUDER5 

 
Wilt u dit a.u.b. invullen voor dinsdag 1 oktober? 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnvl.vbent.org%2Fkvpo%2Finloggen.php&data=02%7C01%7C%7Cd5cb6c620e89423dea9108d73a8bb065%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C637042243947847604&sdata=xRnK1OTbkXNdkkUFwXChXyo2hyg1N0JqXNDtHxJ5ZrM%3D&reserved=0


Informatiemiddag 
De informatiemiddagen voor ouders door leerlingen en de leerkracht zijn 
goed bezocht. Het is fijn om te zien dat er zoveel interesse is! Voor 
ouders is het prettig om te horen en te zien wat er gedaan gaat worden. 
 
 

 
 
Workshopavond voor ouders 
Alle ouders van onze school zijn op woensdagavond 9 
oktober welkom op school voor een informatieve 
avond. We gaan met ouders en leerkrachten aan de 
slag met onderwerpen aan de slag in het belang van 
de kinderen. 
Staat deze datum al in uw agenda of bij u op de 
kalender? 
U wilt deze avond toch niet missen? 
 
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 op maandag of 
vrijdag of bij meester Paul op maandag, woensdag, donderdag of vrijdagochtend. 

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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