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Vrijdag   20 december  Opruimochtend Kerst 

Vrijdag    20 december  12.00 uur Kerstvakantie! 

Maandag   6 januari   Studiedag team, leerlingen 

        vrij! 

maandag   6 januari   Social Schools; School In De  

        Wijk boekje 

Dinsdag    7 januari   Weer naar school 2020! 

 

Elke maandag Nederlandse les voor moeders van 10:00 tot 12.00 uur 
Om de vrijdag  Ouder-Informatieochtend 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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De Globe in Kerstsfeer 

De laatste twee schoolweken voor de kerstvakantie was de school helemaal in kerstsfeer 

gehuld. 

De binnenkant van de school, was feestelijk verlicht en mooi versierd met de hulp van 

een grote groep moeders. Heel veel dank voor al 

die hulp!! 

In de lokalen hebben leerlingen en het team hun 

best gedaan en er stonden fraaie bomen in de 

klas. 

Vanaf de buitenkant van de school kon je de 

lokalen en de gangen in kijken en zag je al die 

mooie lichtjes.  
Onze school gaf in het donker een prachtige en 

gezellige aanblik, de lichtjes fonkelden, de sfeer 

was goed! 

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


Kerstfeest 

Wat hebben we weer genoten van de kerstmusical en het kerstdiner! 

Leerlingen stonden te stralen op het podium! Wat een acteurs, wat een 

prachtig toneelspel en wat knap dat zij al die teksten zo goed uit hun hoofd 

hadden geleerd! 

Het zingen van de liedjes en het maken van de bijbehorende bewegingen door 

alle leerlingen maakte het feest compleet. Het publiek was enthousiast en blij 

dat zij gekomen waren. 

Het kerstdiner was als altijd een feest! Heerlijke hapjes gemaakt door de moeders 

waarvan enorm gemuld is. Wat fijn dat wij op onze school deze dingen met elkaar 

kunnen doen! 

 

Een dagje langer kerstvakantie 

Maandag 6 januari is er een studiedag voor het team, de kinderen zijn 

deze dag nog vrij. 

Dinsdag 7 januari gaan we allemaal weer naar school.  
 

 

School In De Wijk 

Direct na de Kerstvakantie ontvangt u via Social Schools weer het boekje 

met het naschoolse aanbod voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur 

en muziek. De inschrijfformulieren kunnen na het maken van een keuze bij 

meester Paul ingeleverd worden. 

 

Groepsfoto 

Maandag 2 december zijn de GROEPSFOTO’S gemaakt. 

De foto’s hangen na de vakantie in de klas met daarnaast een 

bestellijst. Na betaling van de foto wordt de bestelling gedaan. 

 

Personele zaken 

-Juf Renate heeft voor de kerstvakantie afscheid genomen in groep 7. Juf Margreet is 

voortaan van maandag t/m donderdag in de groep en meester Boubker is er op vrijdag. 

-Het verlof van Juf Simone is voorbij. Zij is er voortaan ook op donderdag. Juf Freeke 

blijft natuurlijk ook in groep 5 op vrijdag en zal op donderdag diverse werkzaamheden 

t.b.v. het rekenonderwijs in de school gaan uitvoeren. 

-Juf Anne van groep 1-2 A is in verwachting. Zij gaat na de voorjaarsvakantie met 

verlof. We zijn druk bezig om de vervanging tot aan de zomervakantie goed te regelen. 

-In groep 4 gaan we na de vakantie nog even door met de samenwerking van juf 

Susanne, juf Afra en juf Cynthia. Juf Monique werkt hard aan haar herstel en hoopt snel 

weer iets op school te kunnen gaan doen. 

 

Gym na de kerstvakantie 

Na de kerstvakantie wordt het gymrooster op vrijdag aangepast. 

Groep 3 en 4 hebben dan weer in de ochtend gym en groep 7 en 

8 in de middag. 

Het is van belang dat de kinderen van groep 3 om 8.15 uur op 

school zijn om zich om te kleden, zodat de gymles echt om 8.30 

uur kan beginnen 

 

Bingo avond 

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! 

 

Zonder cadeautjes en prijsjes kunnen we geen Bingo avond organiseren helaas. 

 

 

 

 

 



Speel-0-Theek 

Dinsdagochtend 7 januari staan juf Marja en juf Aicha weer klaar in het peuter-

kleutergebouw voor de uitleen van materialen uit de Speel-0-Theek. 

Het wordt hier steeds drukker, er wordt steeds meer uitgeleend. Kinderen en 

ouders ontdekken hoe leuk het is om thuis samen met de spel- en 

ontwikkelingsmaterialen van school thuis te spelen en werken! 

 

Peuterspeelzaaltijden 

De peuterspeelzaaltijden voor VVE locaties, zoals de Kleine Globe zullen 

worden aangepast van 10 uur naar 16 uur per week. Peuters met een indicatie 

mogen dan meer uren naar de speelzaal komen. Wij willen deze verandering 

goed voorbereiden en uitwerken en zijn daarover in gesprek. De verandering 

zal pas plaatsvinden in het nieuwe schooljaar, dus m.i.v. augustus 2020. 

Wij zullen u hierover het komende halfjaar verder informeren. 

 

 

Kerstvakantie 

Vrijdag middag 20 december start de kerstvakantie om 12.00 uur. 

Maandag 6 januari zijn de leerlingen nog vrij i.v.m. een studiedag van het team.  

Dinsdag 7 januari is de eerste schooldag in het jaar 2020. 

 

 

Social Schools 

We zien dat heel veel ouders een Social schoolaccount hebben, maar dat niet iedereen 

de berichten ook leest. Dat is jammer, wan op die manier mist u al het nieuws en de 

belangrijke berichten vanuit school. Wellicht een goed voornemen voor het nieuwe jaar 

om de Social Schools berichten te gaan lezen. 

 

Tijdens de Ouder-informatieochtenden op vrijdagochtend, de dag dat ook de Ouderinfo 

uitkomt, wordt deze besproken. Er kan dan extra uitleg gegeven worden en natuurlijk 

mogen er vragen worden gesteld. 

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. 



Wij wensen iedereen 

een heerlijke vakantie, fijne feestdagen 

en een fantastisch en 

gezond nieuwjaar !! 

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast  


