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Maandag
Dinsdag
Donderdag

20 januari
21 januari
30 januari

Vrijdag

31 januari

Vrijdag
Vrijdag
Maandag

7 februari
7 februari
17 februari

Om de vrijdag
Elke donderdag

Start CITO periode
Speel-0-Theek
Onderwijsstaking, leerlingen
vrij! School gesloten
Onderwijsstaking, leerlingen
vrij! School gesloten
Laatste CITO dag
BINGO avond
Voorjaarsvakantie t/m 21
febr.

Ouder-Informatieochtend van 8.30 tot 9.15 uur voor alle ouders
(dag van de ouderinfo)
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
Staking in het onderwijs
U ontvangt deze Ouderinfo op de tweede stakingsdag van het onderwijs in januari 2020.
Het team van OBS De Globe staakt voor goed onderwijs in de toekomst voor
alle kinderen! Het vak van leerkracht moet aantrekkelijk zijn en blijven
zodat er veel nieuwe juffen en meesters op de scholen aan het werk kunnen
gaan. De scholen moeten de juiste materialen hebben en in de toekomst
blijven krijgen om het onderwijs te laten passen bij de ontwikkelingen in
onze maatschappij.
Schoolkamp groep 8
Hoewel het nogvolop winter en koud is zijn we op school al druk bezig met de
voorbereidingen van het schoolkamp van groep 8. We gaan op kamp van woensdag 27
t/m vrijdag 29 mei. Dat zijn 3 dagen en 2 nachten. Het is een goede traditie en
gewoonte van onze school om dit als afsluiting van de basisschoolperiode te doen.

Bovendien kan het de leerlingen voorbereiden op de schoolkampen
die zij bij de start in het Voortgezet Onderwijs zullen krijgen.
Het is een mooie kans om met alle kinderen en leerkrachten die je
al zo lang kent op een veilige en vertrouwde manier een paar dagen
van huis te zijn. Zo weet je straks op de middelbare school al een
beetje wat je te wachten staat en hoe dat zal gaan.
In de klas wordt regelmatig over dit kamp gesproken en de kinderen worden steeds
enthousiaster! De ouders hebben een brief ontvangen met uitleg en verzoek om
toestemming voor deelname.
School In De Wijk
Deze week zijn de School In De Wijk activiteiten gestart. We wensen alle
deelnemers heel veel plezier!
Denkt u eraan wanneer uw kind een keer niet kan wel even af te zeggen?
Groepsfoto

De GROEPSFOTO’S gaan binnenkort geleverd worden.

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
Vrijdagavond 7 februari is de BINGO avond op school in het hoofdgebouw.
Deur open/kaartjes kopen: 18.00 uur
Start BINGO: 18.30 uur
Einde BINGO: ± 20.30 uur
Denk eraan om per persoon een pen of potlood mee te nemen op deze avond.
De prijslijst voor de BINGOavond hangt in de school.
Hebt u thuis nog prijsjes die u aan ons wilt geven voor de BINGO of kent u
iemand, een bedrijf of een winkel die dat zou willen doen, dan ontvangen of horen
we dat graag!
(we denken aan kleine dingen als; potloden, stiften, spelletje, knikkers, tollen,
knutselspullen, haarspeldjes, auto’s, geduldspelletjes, etc. etc.)
Speel-0-Theek
Dinsdagochtend 4 februari staan juf Marja en juf Aicha weer klaar in het peuterkleutergebouw 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!
Gezond
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.
Er zijn leerlingen in de hogere groepen die ’s morgens voor schooltijd zelf naar
de winkel mogen gaan om hun lunch te kopen. Zij maken helaas niet altijd een
gezonde en verstandige keuze. Wilt u, wanneer uw kind de eigen lunch koopt,
dit thuis bespreken a.u.b.?

CITO periode
We zitten midden in de toetsafnames van de CITO en hopen deze 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. Helaas zijn
er in deze tijd ook veel leerlingen ziek….. Wanneer je ziek bent is een
toets maken niet mogelijk en daar kan je niets aan doen. Voor de
kinderen die ziek waten bij een toetsafname zoeken we een moment
om de toets in te halen.
Bij de rapportgesprekken in de week van 9 maart vertellen wij u over de resultaten van
uw kind.
Juf Anne maakt zelf afspraken voor de gesprekken i.v.m. haar aanstaande 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.
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