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Maandag   20 januari   Start CITO periode 

Dinsdag    21 januari   Speel-0-Theek 

Donderdag   30 januari   Onderwijsstaking, leerlingen 

        vrij! 

Vrijdag   31 januari   Onderwijsstaking, leerlingen 

        vrij! 

Vrijdag   7  februari   Laatste CITO dag 

Vrijdag   7  februari   BINGO avond onder  

                                                                                   voorbehoud 

Maandag    17 februari     Voorjaarsvakantie t/m 21  

                                                                                  febr. 

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:  

 

  

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast  

 

 

Het nieuwe jaar! 

De eerste dag van het nieuwe schooljaar was voor de leerlingen op dinsdag 7 

januari. Wat hebben we veel blije en vrolijke gezichten waren te zien toen zij 

na de vakantie weer op school kwamen! 

 

Kerstservies 

We hebben in alle groepen voor de vakantie enorm genoten van het Kerstdiner. Wat zijn 

er veel heerlijke hapjes vanuit meegenomen! 

Veel ouders hebben erg hun best gedaan om ons te laten 

smullen, heel veel dank daarvoor. 

 

Na het kerstdiner zijn er borden, schalen en mandjes 

achtergebleven op school. Mist u thuis nog iets, komt u dan even 

kijken of dat mogelijk nog op school staat? 

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


 

School In De Wijk 

Iedereen heeft via Social Schools weer het boekje met het naschoolse 

aanbod voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en muziek 

ontvangen. De inschrijfformulieren moeten uiterlijk vanochtend bij meester 

Paul ingeleverd worden. 

 

 

Groepsfoto 

De GROEPSFOTO’S hangen in de klassen en kunnen nabesteld 

worden. 

Op de bestellijst graag je naam invullen en vooraf betalen. De 

foto’s kosten € 2,- per stuk. Na betaling van de foto wordt de 

bestelling gedaan. 

 

Personele zaken 

-De eerste schoolweek in dit nieuwe jaar waren er een aantal leerkrachten afwezig. Het 

was niet makkelijk om de vervanging te regelen. Er zijn nauwelijks vervangers 

beschikbaar helaas. Groep 7 heeft verschillende invallers gehad en de leerlingen zijn één 

dag verdeeld geweest over de andere groepen. Zij hebben daar héél goed gewerkt. 

Heel veel dank aan het team, de medewerking van de leerlingen en de inzet van de 

invallers om alles op school zoveel mogelijk door te laten gaan! 

-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 nog even door met de samenwerking van juf Susanne, 

juf Afra en juf Cynthia. Juf Monique werkt hard aan haar herstel en zal 

langzaamaan haar werk op school weer gaan oppakken. 

 

 

Lessen Nederlandse Taal voor moeders 

De lessen Nederlandse Taal voor moeders zullen de komende weken 

niet doorgaan. Zodra de lessen weer gaan starten brengen wij u op de 

hoogte. 

 

 

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 hebben gekregen 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. 

Zonder prijsjes is er vrijdag 7 februari géén BINGO avond 

 

Speel-0-Theek 

Dinsdagochtend 21 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! 

 

Peuterspeelzaal 

Beide groepen van onze peuterspeelzaal zitten vol! Het is fijn om te weten dat 

ouders hun jonge kinderen zo graag bij ons naar de speelzaal laten gaan om 

te leren en te spelen. 

Wilt u in de toekomst voor uw peuter ook een plekje op “De Kleine Globe”, 

schrijft u dan a.u.b. snel in. 

Inschrijven kan alle dagen bij juf Thea en op dinsdagochtend bij juf Marja. 

 

 



Gezond 

Op school hebben we de afspraak tijdens de ochtendpauze en de lunch gezonde dingen 

te eten en drinken. We zien de laatste tijd dat er steeds meer “lekkere” 

maar helaas ook ongezondere, zoete of vette etenswaren meegenomen 

worden. Met elkaar willen we letten op de gezondheid van onze 

kinderen en dat begint bij ‘gezonde voeding’. Gezond kan ook héél 

lekker zijn. Wij vragen u dan ook aub gezonde etenswaren, en een 

bidon mee te geven waarmee de kinderen onder schooltijd water 

kunnen drinken. 

 

Bij een gezonde traktatie wordt er een foto gemaakt van de leerling met traktatie. De 

foto hangen we bij de ingang van de school. Veel kinderen zijn erg trots en blij als hun 

foto daar hangt! 

Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur. 

 

CITO periode 

De afgelopen week is er geoefend voor de CITO toetsen. Volgende 

week gaan we écht starten met de toetsen en we hopen deze periode 

af te kunnen ronden op 7 februari. Het is van belang dat uw kind 

aanwezig is bij de toetsen. We vragen u daarom nog eens nadrukkelijk 

er voor te zorgen dat uw kind op tijd op school is en om afspraken met 

dokter of tandarts na schooltijd te maken. 

Bij de rapportgesprekke in de week van 9 maart vertellen wij u over de 

resultaten van uw kind. 

 

De rapport gesprekken voor de kleuters van groep ½ A zullen voor de voorjaarsvakantie 

plaatsvinden. Juf Anne wil de gesprekken nog graag zelf met u voeren en zij gaat m.i.v. 

de vakantie met verlof. 

 

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. Leest u de berichten wel, vertel dan a.u.b. 

aan de andere ouders dat het belangrijk is dit ook te doen. 

 

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. 

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast  


