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Maandag 9 september  Laatste dag Strookjes 

inleveren School In De Wijk 

Woensdag 11 september  JINC groep 8 

Donderdag 12 september  JINC groep 7 

Vrijdag 13 september  Sportdag 

Vrijdag 20 september  Koffieochtend en  

    Ouderinfo 

Maandag 23 september  Eerste Taalles voor 

moeders 

 

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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Start nieuwe schooljaar 

Vrolijke gezichten en blije kinderen aan het begin van het schooljaar, dat 

was een prachtig gezicht! 

De kinderen en het team hadden allemaal zin in het nieuwe jaar en zijn 

enthousiast gestart! Inmiddels is iedereen weer gewend aan het 

schoolgaan en draait alles weer zoals het hoort. 

 

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


Ook dit schooljaar staan er weer veel leuke activiteiten op de planning. In de eerste 

schoolweek heeft u de activiteitenkalender via Social Schools ontvangen. 

  

Kennismakingsgesprekken 

De uitnodigingen voor de kennismakingsgesprekken zijn 

meegegeven aan de kinderen. Aan het begin van het schooljaar is 

het fijn dat leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek gaan en 

elkaar leren kennen. Vanaf groep 6 mogen de kinderen bij de 

gesprekken aanwezig zijn. 

In het gesprek hebben we het over wat er gaat gebeuren dit 

schooljaar, wat de verwachtingen zijn, waar je naar uitkijkt, waar je 

misschien wel wat hulp bij zou willen en nog veel meer. 

 

Is het strookje voor het inschrijven van het gesprek al weer ingeleverd op school? 

 

Personele zaken 

We hebben een aantal nieuwe collega’s op school.  
Juf Ellen in groep ½ B 

Juf Marit in de kleutergroepen 

Juf Susanne in groep 4 

Juf Renate in groep 7 

Meester Pieter in de gymzaal 

 

Juf Sabrina is tijdelijk in onze peutergroep. We zijn druk doende de vacature in te vullen. 

 

De komende weken zullen een aantal stagiaires in verschillende groepen starten en een 

periode aanwezig zijn. 

 

Wij wensen alle nieuwe collega’s en stagiaires heel veel plezier en succes bij ons op 

school! 

 

Rapport 

Zijn alle rapporten al weer ingeleverd bij de leerkracht? 

 

 

 

 

Peutergroep 

De peutergroep is bijna vol. Per ochtend mogen er maximaal 15 kinderen komen 

leren en spelen.  Tijdig aanmelden om in de toekomst een plekje te hebben in 

daarom noodzakelijk! 

 

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 kinderen die 4 jaar worden 

tussen 1 april en 31 juli 2020 moet het inschrijfformulier 

uiterlijk vrijdag 27 september op school zijn ! 

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.  

 

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 

9.45 tot 11.45 uur. 

 

Jinc 

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan weer op maatschappelijke 

stage. Zij gaan op bezoek bij verschillende bedrijven om te 

ontdekken welke beroepen er zijn. 

 

 

School In De Wijk 

Het programma van School In De Wijk voor het komende halfjaar is u 

toegestuurd via Social Schools. Leerkrachten hebben het naschoolse aanbod met 

de leerlingen besproken. 

Er zijn veel leuke activiteiten voor de kinderen om na schooltijd aan mee te 

doen; Sport, muziek, creatief, dans, voorlezen en nog veel meer. 

Inschrijfstrookjes voor deelname kunnen bij Meester Paul ingeleverd worden. 

Doe dit aub uiterlijk maandag 9 september. 

 

Sportdag  

Vrijdag 13 september is onze jaarlijkse Sportdag. Daarbij is héél 

véél ouderhulp nodig ! Wilt u helpen, hebt u dat al doorgegeven 

aan de leerkracht? 

 

 

 

Informatiemiddag 

Naast het kennismakingsgesprek met leerkracht en ouders is er ook de 

informatiemiddag in de groep. 

Tijdens de informatiemiddag vertellen leerkracht en kinderen wat 

zij dit schooljaar gaan leren en doen en hoe dat allemaal zal gaan. 

Zij zullen dat laten zien en kinderen gaan ook zelf presenteren. 

De leerkracht en kinderen bereiden dit samen voor en dat is voor 

iedereen best spannend. 

Voor de kinderen is het dan wel ontzettend fijn als hun papa en 

mama in de klas aanwezig zijn om te horen wat zij te vertellen 

hebben! 

Voor de ouders is het fijn om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in deze groep in dit 

schooljaar. De leerkracht geeft deze middag graag uitleg en antwoord op uw vragen. 

Het is voor u de kans kennis te maken met de methodes waarmee de kinderen dagelijks 

werken. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Activiteitenkalender 2019 – 2020 
 

     

Woensdag 21 augustus De school is weer bereikbaar 

Maandag 26 augustus Eerste schooldag, welkom allemaal!! 

Maandag 2 september Deze week de kennismakingsgesprekken 

Maandag 9 september Deze week de kennismakingsgesprekken 

Woensdag 11 september JINC stage groep 7 

Donderdag 12 september JINC stage groep 8 

Vrijdag 13 september Sportdag! 

Maandag 16 september Deze week ouderinformatiemiddagen 

Maandag 23 september Nederlandse Taalles voor moeders start 

Dinsdag 1 oktober Scholendag Haarlemmerhout groep 7 

Woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek "Reis Mee!" 

Woensdag 2 oktober NIO groep 8 

Dinsdag 8 oktober Drempelonderzoek groep 8 

Woensdag 9 oktober Workshopavond voor ouders “Hand in Hand” 

Vrijdag 11 oktober Einde Kinderboekenweek 

Vrijdag 18 oktober Studiedag team, Leerlingen VRIJ 

Zaterdag 19 oktober Herfstvakantie t/m zondag 27 oktober 

Maandag 28 oktober We gaan weer naar school! 

Maandag 28 oktober 09.00 uur voorlichting VO ouders groep 6 en 7 

Dinsdag 29 oktober Auditdag 



Donderdag 7 november Ouder / kindles groep 3 

Maandag 11 november Sint-Maarten 

Maandag 18 november Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 19 november Van Gogh-les groep 5&6 en 7&8 

Woensdag 20 november Van Gogh-les groep 1&2 en 3&4 

Woensdag 5 december Sinterklaasfeest! 

Maandag 16 december Kerststukjes maken 

Donderdag 19 december Kerstmusical 

Donderdag 19 december Kerstdiner in de avond! 

Vrijdag 20 december Laatste schooldag voor de kerstvakantie 

Zaterdag 21 december Kerstvakantie t/m maandag 6 januari 2020 

Maandag 6 januari Studiedag team, Leerlingen VRIJ 

Dinsdag  7 januari We gaan weer naar school! 

Maandag 20 januari Start afname CITO M-toetsen  

Woensdag 22 januari Nationaal voorleesontbijt kleuters 

Vrijdag 7 februari BINGO avond 

Ma t/m woe 10/12 febr. Adviesgesprekken groep 8 

Zaterdag 15 februari Voorjaarsvakantie t/m zondag 23 februari 

Maandag 24 februari We gaan weer naar school 

Woensdag 4 maart Studiedag team, Leerlingen VRIJ 

Maandag t/m don 9 t/m 12 maart Rapport gesprekken 

Vrijdag 13 maart Het 1e rapport gaat mee naar huis 

Donderdag 19 maart Creamiddag groep 1 t/m 8 

Donderdag 26 maart Creamiddag groep 3 t/m 8 - spelletjesmiddag 1 / 2 

Woensdag 8 april Paasei verstopmiddag  

Donderdag 9 april Studiedag team, Leerlingen VRIJ 

Vrijdag 10 april Paasvakantie t/m 13 april 

Dinsdag 14 april We gaan weer naar school 

Woensdag 15 april IEP Toets groep 8 

Donderdag 16 april IEP Toets groep 8 

Vrijdag 17 april Koningslunch ?? en spelletjesmiddag 

Woensdag 22 april Groeien door stoeien  groep 1 t/m 4 

Vrijdag 24 april Ramadan begint 

Zaterdag 25 april Meivakantie t/m zondag 10 mei 

Maandag 11 mei We gaan weer naar school! 

Maandag 18 mei Start afname CITO E-toetsen 
Woensdag 20 mei Ouder / kindles groep 3 

Don/ vrijdag 21 mei/22 mei  Hemelvaartsdag vrij  
Zaterdag 23 mei Einde Ramadan 

Zondag 24 mei Suikerfeest 

Woe/ vrijdag 27 t/m 29 mei Schoolkamp groep 8  
Maandag 1 juni 2e Pinksterdag VRIJ!  
Dinsdag 2 juni Studiedag team, Leerlingen VRIJ 

Woensdag 3 juni We gaan weer naar school 

Donderdag 4 juni Schoolreis groepen 3 t/m 7 
Dinsdag 9 juni Schoolreis groepen 1 en 2 
Vrijdag 12 juni Zomerfeest 

Maandag t/m don 22 t/m 25 juni Rapport gesprekken 

Vrijdag 26 juni Het 2e rapport gaat mee naar huis 

Dinsdag 30 juni Musical en afscheid groep 8  

Donderdag 2 juli Laatste schooldag 2018-2019  

Vrijdag 3 juli Team nog op school, afronding schooljaar 

  Zomervakantie t/m 16-8-2020  
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