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Vrijdag    4 oktober   Ouderinfo en   

        Koffieochtend 

Dinsdag   8 oktober   Drempelonderzoek groep 8 

Woensdag   9 oktober   Workshop avond voor  

        ouders op school 18.30 

        uur 

Vrijdag   18 oktober   Studiedag team, leerlingen 

vrij! 

Vrijdag   18 oktober   Ouderinfo 

        I.v.m. de Studiedag is er 

        geen 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 

Maandag   28 oktober   Uitleg Voortgezet 

Onderwijs voor ouders van groep 6 en 7  -   08.30 uur 

Dinsdag   29 oktober   Auditdag op school  

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 

 

 

 

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

Woensdagavond 9 oktober verwachten wij álle ouders op school om 18.45 uur. 

We hebbend dan onze jaarlijkse workshopavond, die in het teken staat van “Hand in 

Hand”. Dit betekent voor ons dat ouders en school samen het beste willen voor de 

kinderen! 

Met elkaar zorgen we voor de juiste begeleiding en een passend aanbod in de 

ontwikkeling van de kinderen op school en vaak ook daarbuiten. 

 

Op deze avond komen de specialisten van: 

CJG Kennemerland voor de workshop: ‘Van Speen tot Game’. 

Mediawijsheid en gamen, afspraken maken met je kind over wat er wel 

en niet verstandig is mag en kan, het beantwoorden van uw vragen en 

delen van ervaringen. Hoe fijn is het om hier met een specialist mee 

aan de slag te gaan en ook van andere ouders te horen hoe zij hier 

mee omgaan? 

Fysiotherapie praktijk Deen: 

Bij fysiotherapie wordt gewerkt aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Dat kan 

zijn bij bijv. het schrijven (fijne motoriek), soms met bewegen bij het buiten spelen of in 

de gymzaal (grove motoriek). 

Ook zijn er kinderen die constant wiebelen op een stoel, of juist alsmaar onderuit gezakt 

zitten, kinderen die (extreem) reageren op geluiden, tactiele voorwerpen etc. . Dat geeft 

veel onrust.  Kinderfysiotherapie kan dan hulp bieden.  

Met plezier komen de fysiotherapeuten op deze avond vertellen welke hulp er mogelijk is 

en mogelijk ook met de ouders wat activiteiten uitvoeren! 

Kanjertraining 

De Kanjertraining heeft van het Nederlands Jeugd Instituut de hoogste erkenning 

ontvangen als bewezen effectief ter preventie en behandeling van sociaal-emotionele 

problemen van kinderen, en tegen pesten, het verhoogt het 

zelfvertrouwen van kinderen, motiveert hen tot sociaal 

gedrag, en schoolresultaten gaan vooruit. 

We krijgen deze avond meer informatie over wat je bij de 

Kanjertraining doet en leert en hoe je daarvoor kunt 

inschrijven. 

 

Op deze avond kunt u zelf kiezen naar welke workshop u wilt gaan en waarover u meer 

informatie wilt hebben. 

 

U wilt deze avond toch niet missen? 
 

Personele zaken 

Na de herfstvakantie komt er een nieuwe juf in de peuterspeelzaal. Juf Roanne 

gaat dan samen met juf Judith dagelijks aan het werk en plezier maken met 

onze peuters! 

Juf Roanne heeft al eerder bij ons ingevallen en doet al een tijdje de overblijf. Zij 

heeft al veel ervaring in het werken met peuters.  

Juf Judith en juf Roanne hebben er veel zin in om samen aan het werk te gaan!  

 



 

Gezond 

In de vorige Ouderinfo hebben we u gevraagd te letten op wat er 

dagelijks aan tussendoortjes en lunch mee naar school gaat. Wat is 

het fantastisch om te zien dat er zoveel kinderen zijn die fruit, 

gezonde boterhammen en flesjes water meenemen!! 

 

Nederlandse les voor moeders 

De eerste Nederlandse lessen voor de moeders zijn inmiddels 

geweest. Er is een gezellige start gemaakt! 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 plaats voor nog meer moeders! 

De lessen zijn gratis voor de moeders van onze leerlingen en elke 

maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Vanuit het tevredenheidsonderzoek leren wij 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? 

 

We zijn blij dat zoveel ouders dit onderzoek online hebben 

ingevuld! 

Binnenkort hoort u meer van ons over de resultaten. 

 
Auditdag 

Dinsdag 29 oktober komen 2 directeuren vanuit Stichting Spaarnesant bij ons 

op school op bezoek. Zij kijken naar alles waar ook de schoolinspectie naar 

kijkt, het leerstofaanbod, de extra zorg in het onderwijsaanbod, de sfeer, het 

omgaan met elkaar, het werkplezier en nog veel meer. 

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

We hebben er veel zin in om te laten zien wat wij allemaal doen en hoe we dat 

doen op onze fijne school! 

 

Huiswerkbegeleiding of Bijles 

Extra hulp bij rekenen, spelling en/of begrijpend lezen op school 

Tijdens de begeleiding oefenen kinderen na schooltijd extra met 

rekenen, taal en/of begrijpend lezen. Alle leerlingen van onze school 

(en ook leerlingen van andere scholen in de omgeving) kunnen zich 

inschrijven voor de extra begeleiding. Onze school heeft tevens een 

ruimte ter beschikking gesteld voor leerlingen uit het Voortgezet 

Onderwijs voor huiswerkbegeleiding binnen de begeleiding, tegen 

dezelfde voorwaarden. Aan de begeleiding of bijles zijn kosten 

verbonden. Als u in het bezit bent van een Haarlempas, dan kunnen deze kosten geheel 

vergoed worden door de gemeente Haarlem. 

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u interesse in de begeleiding of bijles? U kunt uw 

kind aanmelden via http://happyhomework.nl/aanmelden of info@happyhomework.nl. 

Bellen kan ook: 023-2052341. 

 

 

 

 



 

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 

 

 

Aanpassing gymrooster 

Met ingang van de komende week wordt het gymrooster vanwege 

school-organisatorische redenen gewijzigd. 

Het rooster van de vrijdag wordt nu ook op de dinsdag gebruikt. 

Groep 8 en 7 hebben aan het begin van de ochtend gym, de kinderen 

van groep 3 en 4 ’s middags. 

 

Zelfstandigheid 

Voor en na de gymles is het van belang dat kinderen zichzelf kunnen omkleden. Lekker 

snel omkleden voor de gymles is fijn, omdat er dan veel tijd is om te kunnen gymmen. 

Jezelf snel kunnen omkleden na de gym is fijn omdat er dan weer iets anders op het 

schoolprogramma staat, je pauze hebt en buiten wilt spelen, of…..omdat je aan het 

einde van de middag gym hebt en de ouders op het plein staan te wachten tot 

hun kinderen klaar zijn. 

 

We vragen de ouders van de kinderen van groep 3 en 4 die in de middag gym 

hebben hun kinderen ook thuis te stimuleren zichzelf aan en uit te kleden en dat in korte 

tijd te leren doen. Dit stuk zelfstandigheid is voor de kinderen zelf fijn, het maakt het 

omkleden voor en na de gym voor hen makkelijk en….. ouders hoeven minder lang te 

wachten tot hun kinderen op dinsdag en vrijdagmiddag uit de gymzaal komen. 

 

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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