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Vrijdag   18 oktober   Studiedag team, leerlingen 

        vrij! 

Vrijdag   18 oktober   Ouderinfo 

        I.v.m. de Studiedag is er 

        geen  Ouderinformatie/ 

        koffieochtend 

Maandag t/m vrijdag 21 t/m 25 okt.  Herfstvakantie!! 

Zaterdag/zondag 25/26 oktober  Wintertijd, klok 1 uur  

        achteruit 

Maandag   28 oktober    Weer naar school 

Dinsdag   29 oktober   Auditdag op school  

Dinsdag    5 november  Uitleg Voortgezet 

Onderwijs voor ouders van groep 6 en 7  -  8.30 uur 

*Woensdag*  6 november  Landelijke Stakingsdag 

        Onderwijs* 

vrijdag    8 november  Ouderinfo en   

        Koffieochtend 

 

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 

 

 

PBS:  

http://www.obsdeglobe-haarlem.nl/
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Workshopavond voor ouders  “Hand in Hand” 

Woensdagavond 9 oktober was de jaarlijkse ouderavond 

op onze school.  

Wat was het fijn om te zien een flinke groep ouders 

enthousiast hebben deelgenomen aan de workshops. Zij 

hebben zelf het belang van deze onderwerpen/activiteiten 

voor hun kinderen ervaren. De aanwezige ouders hebben 

laten weten dat zij vonden dat de niet aanwezig ouders 

écht iets gemist hebben!! 

 

 

Personele zaken 

Juf Sabrina blijft tot 30 november op dinsdag en woensdag bij onze peuters tot 

30 november. 

Na de herfstvakantie komt Juf Roanne op maandag, donderdag en vrijdag. Vanaf 

1 december is zij er alle dagen.  

Juf Judith is er als altijd elke ochtend. 

 

In groep 3 start na de herfstvakantie een nieuwe onderwijsassistente; juf 

Frederike. We heten haar van harte welkom bij ons op school! 

 

Helaas is juf Monique ziek. Zij moet rust nemen om te herstellen. We zijn heel blij dat 

het gelukt is de vervanging te regelen. Op maandag en dinsdag is als altijd juf Susanne 

in de groep, op woensdag juf Afra en op donderdag en vrijdag juf Cynthia. 

We wensen juf Monique een spoedig herstel! 

 

Uitleg Voortgezet Onderwijs voor de ouders van groep 6 & 7 

De eerste dag na de vakantie blijkt niet de meest handige ochtend voor een uitleg over 

het voortgezet onderwijs. Bovendien zijn op de maandag alle ruimtes 

in de school bezet en is er geen plaats om met een groep ouders 

rustig te zitten. 
We verzetten deze belangrijke uitleg die ongeveer drie kwartier tot 

een uur gaat duren naar dinsdagochtend 5 november. 

Juf Alouette vertelt deze ochtend alles wat van belang is voor te 

behalen onderwijsresultaten en mogelijkheden van uitstroom naar het 

Voortgezet Onderwijs. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Het tevredenheidsonderzoek is door 21 ouders van onze 134 leerlingen uit 103 gezinnen 

ingevuld. 

De ouders zijn positief over onze school, maar hebben ook aandachtspunten 

meegegeven. Daar zal in het team en met de MR over gesproken worden en waar 

mogelijk actie op ondernomen worden. 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers van de school hebben het onderzoek 

ook ingevuld. Ook zij zijn positief en hebben punten van aandacht.  

 

De ouders geven onze school als rapportcijfer een 7,7 

De leerlingen geven onze school als rapportcijfer een 8,6 

De medewerkers geven onze school als rapportcijfer een 8,3 

 

Bij elkaar is dat een prachtige score waar we héél erg trots op zijn! 

 

 



Afsluiting Thema 

Afgelopen week is in de alle groepen het thema van de eerste periode afgesloten. Bij de 

kleuters is er gewerkt over ‘Gezonde voeding’. Donderdag hoefeden er 

geen eigen broodtrommeltjes mee, maar hebben de moeders een 

gezonde lunch voor alle kinderen verzorgd. Zo hebben zij met elkaar 

voor een gezamenlijke feestelijke maaltijd en afsluiting in de 

kleutergroepen gezorgd. Dank je wel lieve moeders! 

 
 

Groep 3 en 4  

In groep 3 en 4 zijn de eindproducten van  het thema verwerkt in een mooie 

tenoonstelling. De ouders konden donderdagmiddag deze tentoonstelling bezoeken en 

alle werkstukken van de kinderen bekijken. 

 

Groep 6 t/m 8 hebben tijdens het afgelopen thema geleerd hoe een filmscript 

wordt opgebouwd en hoe je dat moet uitvoeren. Ze hebben zelf gefilmd en de 

stukken filmbeeld als een echte flim weer aan elkaar geplakt. De ouders 

mochten deze films komen bekijken. Wat zijn onze leerlingen trots op het 

resultaat! 

 

 

Auditdag 

Dinsdag 29 oktober is het Auditbezoek waar wij als school aan 2 directeuren van andere 

scholen van Stichting Spaarnesant het leerstofaanbod, de extra zorg in 

het onderwijsaanbod, de sfeer, het omgaan met elkaar, het werkplezier 

en nog veel meer gaan laten zien. Op deze dag wordt er ook gesproken 

met een aantal ouders en leerlingen. 

Aan het einde van de dag delen zij hun bevindingen met het schoolteam. 

 

*Landelijke Stakingsdag Onderwijs* 

Woensdag 6 november is de Landelijke Stakingsdag voor het Onderwijs. Het is inmiddels 

duidelijk dat ook in Haarlem en binnen Spaarnesant het moeilijk blijkt vacatures in te 

vullen of vervanging van afwezig leerkrachten in te vullen. Er is zorg rondom de 

ontwikkeling van het onderwijs in Nederland.  

Het is nog niet duidelijk of de Haarlemse scholen, de scholen van 

Spaarnesant en onze school deel zullen nemen aan de staking. Wij 

houden u hiervan op de hoogte. Er bestaat een mogelijkheid dat uw 

kind vanwege de staking niet naar school kan komen deze dag. 

 

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 

 

Herfstvakantie! 

Dit keer is de donderdag de laatste schooldag voor 

de vakantie. De kinderen zijn vrijdag 18 oktober vrij! 

Het team heeft op deze dag een studiedag.  
 

Wij wensen iedereen een heerlijke herfstvakantie! 

 



Herfstvakantie activiteit 

Woensdag 23 oktober is het zover, er zijn allerlei sportactiviteiten te 

doen in de Spaarnehal (Schalkwijk), ook zijn er diverse luchtkussens 

en spelletjes. De activiteit is GRATIS en we zijn geopend van 13.00 uur 

t/m 16.00 uur. 

 

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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