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Vrijdag    6 december   Versieren voor kerst 

Dinsdag   10 december  Speel-0-Theek  

Maandag   16 december  Groep 8 naar het theater 

Maandag   16 december  GEEN Nederlandse les 

Maandag   16 december  Kerst knutselen 

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! 

maandag   6 januari   Social School; 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  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 

Donderdag 5 december vierden wij met de leerlingen en een groep ouders ons 

Sinterklaasfeest op school. De Pieten kwamen op de fiets vanaf het station, 

omdat zij dit jaar nu eenmaal met de trein reizen. 

In de gangen van beide gebouwen stond een stal voor het nieuwe paard van de 

Sint. Het leek erop dat het paard hier ook echt gebruik van heeft gemaakt! 

Een feestelijke ochtend met bezoek van Sint en Pieten in de jongste groepen en 

een spelletjescircuit voor de oudere leerlingen heeft weer veel plezier gebracht. 

 

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


Groepsfoto 

Maandag 2 december zijn de GROEPSFOTO’S gemaakt. 

De foto’s hangen binnenkort in de klas met daarnaast een 

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

 

Kerstfeest 

Voor alle activiteiten rondom het Kerstfeest ontvangt u een apart bericht via 

Social Schools. Houdt u dit a.u.b goed in de gaten. 

-We gaan Kerstknutselen en hopen daarbij op hulp van ouders. 

-Er is weer een Kerstmusical, waarvoor ouders als publiek worden uitgenodigd. 

-Er is natuurlijk een Kerstdiner.  

Voor het Kerstdiner hopen we op uw medewerking voor de verschillende 

lekkere hapjes waar de kinderen met elkaar van kunnen smullen. De 

intekenlijst hangt binnenkort op de deur van de lokalen. 

 

Basketbaltoernooi 

De jongens van groep 8 hebben fantastisch en sportief meegespeeld in de finale van 

het basketbaltoernooi. Zij hebben één wedstrijd gewonnen en één wedstrijd 

verloren. Zij hebben zich wel enorm ingezet! 

 

Schoolfruit en gezonde traktaties 

We zijn alweer even bezig met het schoolfruit. Kinderen 

krijgen de kans om diverse soorten fruit te leren kennen en 

proeven. 3 dagen in de week zorgt een groepje moeders 

ervoor dat het fruit gewassen, gesneden en naar de groepen 

gebracht wordt. Fijn dat deze moeders dat willen doen! 

 

Nu we zo gezond bezig zijn valt het ons op dat er vooral in de hogere groepen bij 

traktaties niet gezond of minder gezond getrakteerd wordt. Als school stimuleren wij 

gezond gedrag en gezond eten. Een gezonde traktatie kan ook een feestje zijn!  

 

Voor de andere dagen dat er geen schoolfruit is vragen we u als altijd een gezond 

tussendoortje en dagelijks een gezonde lunch mee te geven. 

 

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. 

 

Hulp van ouders 

Voor het versieren van de school voor Sinterklaas was er een enthousiaste groep 

moeders die het heel gezellig gemaakt hebben! 

Voor de Kerst versieren we op vrijdag 6 december, ook weer met de hulp van 

ouders/moeders. 

Vrijdagochtend 20 december ruimen we de kerstspullen weer op, graag met de 

hulp van ouders. 

Bent u in de gelegenheid te helpen, dan zijn we daar heel blij mee! 

 

Vanaf hier bedanken we alle moeders die geholpen hebben bij het Sint en Kerst 

versieren! Het is voor de kinderen en het team ontzettend fijn om in zo’n gezellige 

school te kunnen werken en feest te vieren. 

 

Personele zaken 

Helaas hebben wij moeten ondervinden dat het niet makkelijk is vervanging te vinden bij 

ziekte van juffen of meesters. Er zijn op dit moment geen invallers beschikbaar! 

Gelukkig zijn er bij ons teamleden die extra wilden en konden werken en naar 

school zijn gekomen op hun vrije dag, of ander werk tijdelijk verschoven hebben 

om er voor te zorgen dat er in de klassen een juf of meester was toen de eigen 

leerkracht ziek was. 

We zijn trots op deze leerkrachten, maar weten ook dat dit niet altijd mogelijk is. 



Wij proberen zoveel mogelijk de lessen door te laten gaan, maar sluiten niet uit dat er in 

de toekomst niemand is en dat er een groep naar huis zal moeten worden gestuurd of 

bericht krijgt met het verzoek thuis te blijven. 

 

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 10 december 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! 

 

Kerstvakantie 

Vrijdagmiddag 20 december start de kerstvakantie om 12.15 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 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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