
 

Schoolinformatie 

     

 2019-2020 
In deze brief leest u slechts een deel van de school-informatie. Uitgebreide informatie 

vindt u in onze schoolgids op de website; www.obsdeglobe-haarlem.nl  

OBS de Globe 

Semmelweisstraat 5  

2035 CT  Haarlem 

Tel: 023-5330297 

Directeur : mevrouw D.J. Tichelaar 

 

info@obsdeglobe-haarlem.nl 

 

Schooltijden  

Wij werken met 5 gelijke schooltijden. De kinderen blijven gratis over. 

De schooldeur gaat open om 8.15 uur, tot 8.30 uur kunnen de kinderen binnenkomen. 

De schooldag eindigt om 14.15 uur. 

Maandag  

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

8.30-14.15 uur 

8.30-14.15 uur 

8.30-14.15 uur 

8.30-14.15 uur 

8.30-14.15 uur 

 
Schoolvakanties 2019 - 2020  
Herfstvakantie:    21 t/m 25 okt 

Kerstvakantie:    23 dec t/m 3 jan 

Voorjaarsvakantie:    17 febr. t/m 21 febr. 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag:  10 april t/m 13 april 

Meivakantie:     27 april t/m 8 mei 

Hemelvaart:     21 mei t/m 22 mei 

2e Pinksterdag:    1 juni  

Zomervakantie:    3 juli t/m 16 aug. 2020 

Studiedagen, leerlingen vrij:  

18 oktober, 6 januari, 4 maart, 9 april en 2 juni 

Verlofaanvraag 

Een aanvraag voor bijzonder verlof is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Neemt u 

hiervoor altijd contact op met de schoolleiding. Vrije dagen gekoppeld aan een vakantie 

mogen niet worden toegestaan. 
 

Facebook en website obs de Globe 

www.obsdeglobe-haarlem.nl 

Hebt u onze Facebookpagina al geliket? Op die manier kunt u op de hoogte blijven van 

alle leuke en leerzame activiteiten die plaatsvinden. Ga naar www.facebook.com en zoek 

ons op obs de Globe Haarlem. 

Social Schools 

Wij vinden het belangrijk dat we op een snelle en efficiënte manier met de ouders 

kunnen communiceren. Hiervoor gebruiken wij Social Schools. De nieuwsbrieven worden 

verstuurd via Social Schools en ook afspraken kunnen digitaal gemaakt worden. Op 

school kunt u hiervoor een account laten aanmaken. 

mailto:info@obsdeglobe-haarlem.nl
http://www.facebook.com/


 

Infobrief 

De informatiebrief voor de ouders wordt eens in de twee weken via de Social Schools 

toegestuurd. Hierin staan allerlei zaken die belangrijk zijn binnen de school. Een laatste 

exemplaar staat ook altijd op de website en wordt besproken tijdens de koffieochtend. 

 

Rapportenavond 

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen 

ook bij het rapportgesprek aanwezig. U krijgt twee keer per jaar de gelegenheid om met 

de leerkracht over de resultaten van uw kind te praten. Mocht u als ouder op een ander 

moment behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, maak dan zelf a.u.b. een 

afspraak. In november bieden wij de gelegenheid om gebruik te maken van een 

voortgangsgesprek. 

 

Pauzehapje 

De kinderen uit groep 1 t/m 8 kunnen iets te eten of drinken meenemen voor 

halverwege de ochtend. Bij voorkeur drinken we water op school, melkproducten of 

vruchtensappen zijn toegestaan, maar geen koolzuurhoudende dranken zoals cola of 

sinas. Wij geven het advies uw kind een stuk fruit mee te geven.  

Om 11.45 uur gebruiken de kinderen hun zelf meegebrachte lunch. 

De peuter– en kleuterouders verzoeken we niet te veel mee te geven: 1 boterham is 

voldoende. Fruit graag zoveel mogelijk schoongemaakt en gesneden. 

Ziekmelding 

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen,  
wilt u dat dan voor schooltijd telefonisch doorgeven?    
Telefoon: 023-5330297       

Fototoestemming 

Bij inschrijving op school wordt alle ouders gevraagd om toestemming voor het maken 

en gebruiken van foto’s waarop hun kind te zien is. Wilt u iets wijzigen in de 

toestemming, komt u hiervoor dan a.u.b. even naar school. 

 

Voor de ouders  

Elke maandag Nederlandse les voor moeders van 9.45 tot 11.45 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 in het speellokaal van onze school. 

 
Gymrooster 

Er is gym op dinsdag en vrijdag. 
 

Dinsdag  Vrijdag  

08.30 uur - 09.15 uur  Groep 8 08.30 uur - 09.15 uur  Groep 8 

09.15 uur - 10.00 uur  Groep 7 09.15 uur - 10.00 uur  Groep 7 

10.00 uur - 10.45 uur  Groep 5 10.00 uur - 10.45 uur  Groep 6 

10.45 uur - 11.30 uur  Groep 6 10.45 uur - 11.30 uur  Groep 5 

    

12.45 uur - 13.30 uur  Groep 3 12.45 uur - 13.30 uur  Groep 3 

13.30 uur - 14.15 uur  Groep 4 13.30 uur - 14.15 uur  Groep 4 

  


