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Woensdag   27 november  Basketbalfinale 

Maandag   2 december   Groepsfoto’s maken! 

Donderdag   5 december   Sinterklaasfeest 

Vrijdag    6 december   Versieren voor kerst 

Maandag   16 december  Groep 8 naar het theater 

Maandag   16 december  Kerstknutselen 

Donderdag   19 december  Kerstmusical 

Donderdag    19 december  Kerstdiner 

Vrijdag   20 december  Opruimochtend Kerst 

Vrijdag    20 december  12.15 uur Kerstvakantie! 

Maandag   6 januari   Studiedag team, leerlingen 

        vrij! 

Dinsdag    7 januari   Weer naar school 2020! 

 

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:  
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Sinterklaas 

De school is door een enthousiaste groep moeders weer prachtig versierd t.b.v. 

het Sinterklaasfeest. Wat ziet het er gezellig uit!  

 

Groepsfoto 

Maandag 2 december worden de GROEPSFOTO’S gemaakt. 

Er worden géén portretfoto’s gemaakt. 

Laat u het a.u.b. aan de leerkracht weten als uw kind niet op de 

groepsfoto mag? 

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


Ieder kind een Instrument 

Het muzikale optreden van groep 5 en 6 was een succes! Wat knap 

dat er na een aantal lessen al zo’n optreden kan zijn! Fijn dat er 

veel ouders kwamen kijken! 

De leerlingen kunnen via School In De Wijk inschrijven voor de 

naschoolse muzieklessen. 

 
 

Basketbaltoernooi 

De jongens van groep 8 zijn door naar de finale van het basketbaltoernooi. 

Onze Ayoub was zelfs topscorer! 

Natuurlijk zijn de ouders welkom om de kinderen te komen aanmoedigen! 

 

Schoolfruit 

We zijn weer gestart met het schoolfruit! Drie keer per week krijgen de kinderen fruit op 

school. Woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de 

kinderen dan geen fruit van thuis als tussendoortje mee te 

nemen. 

 

Voor de andere dagen vragen we u als gebruikelijk een 

gezond tussendoortje en dagelijks een gezonde lunch mee 

te geven. 

 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

De voortgangsgesprekken zijn geweest. Het was weer prettig om 

samen met ouders en leerkracht in gesprek te zijn over de kinderen. 

 

Voorlopig adviesgesprek groep 8 

Ook de Voorlopig advies gesprekken van groep 8 hebben inmiddels 

plaatsgevonden. 

Dit voorlopige advies is gebaseerd op de eerste bevindingen van de 

ontwikkelingen van de leerling in groep 8. Het definitieve advies 

wordt gegeven in februari. 

 

 

Personele zaken 

Juf Sabrina is nog een weekje bij onze peuters. 

Juf Roanne is er vanaf december is alle dagen.  

 

Hulp gevraagd 

- Vrijdagochtend 6 december ruimen we de 

Sinterklaasversiering weer op en versieren we voor kerst 

ook weer in beide gebouwen. Wie van de ouders komt 

ons helpen? 

- Vrijdagochtend 19 december ruimen we de kerstspullen 

weer op, wie komt ons helpen? 

- In het nieuwe jaar willen we een BINGO avond 

organiseren. We hebben daarvoor heel veel 

‘prijzen’/cadeautjes nodig. Mocht u nog iets nieuws in de 

kast hebben dat u niet gebruikt, een kerstpakket krijgen 

waar u wel iets van wilt weggeven of bij een bedrijf werken of iemand bij een 

bedrijf kennen die ons iets wil geven om als prijs beschikbaar te stellen dan 

ontvangen of horen wij dat graag! 

 

 

 

 

 

 



Hulp in de Bibliotheek 

Moet je binnenkort een werkstuk maken voor school of een spreekbeurt houden? En heb 

je geen idee hoe je dat moet aanpakken? 

In de Bibliotheek Schalkwijk kan je tijdens openingstijden 

terecht met vragen over het maken van een werkstuk, 

spreekbeurt of boekbespreking. 

Er zijn computers om op internet informatie te zoeken en natuurlijk heel veel boeken! 

Kijk voor onze openingstijden op de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl 

Zien we jou snel in de bieb!? 
 

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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