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Maandag

17 februari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag/donderdag
Vrijdag

24 februari
25 februari
4 maart
6 maart
9/12 maart
13 maart

Om de vrijdag
Elke donderdag

Voorjaarsvakantie t/m 21
febr.
We gaan weer naar school!
Speel-0-Theek
Studiedag, leerlingen vrij!!
Ouder-Informatieochtend
Rapportgesprekken
NL Doet!

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:
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BINGO avond
Wat was onze BINGO avond een enorm succes! Het was ontzettend druk,
veel leerlingen kwam met hun familieleden naar school om dit spannende
spel te spelen. Er is lekker gelachen en er waren veel blije gezichten. Velen
gingen met mooie prijzen naar huis!
Dank aan de ouders voor hun bijdrage en het aanleveren van de prijzen.
Schoolkamp groep 8
Het clubhuis waar we gaan overnachten tijdens het schoolkamp is
gereserveerd. Een heerlijke ruimte om te spelen, te eten en te slapen!
De begeleidende leerkrachten zijn gestart met het maken van een mooi
programma.
In de klas wordt regelmatig over dit kamp gesproken en de kinderen
worden steeds enthousiaster! Denkt u nog even aan de aanbetaling
voor dit kamp?

Personele zaken
-Juf Anne gaat met ingang van de voorjaarsvakantie met verlof. Juf Mariska
is dan op maandag en dinsdag in de groep en juf Ellen de andere dagen van
de week.
-Juf Ellen is dan niet meer in groep 1/2B. Juf Hanny is er van maandag t/m
donderdag en juf Marit op vrijdag.
-Juf Cynthia zal weer meer op andere scholen gaan invallen. Juf Dana zal de
eerste twee weken na de vakantie op woensdag, donderdag en vrijdag in
groep 4 zijn.
-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.
Speel-0-Theek
Dinsdagochtend 25 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
Wat zijn de kinderen trots op hun gezonde lunches en het fruit als tussendoortje! Fijn
dat u hieraan meewerkt en we met elkaar de kinderen leren wat gezond is.
Hebt u nog advies nodig over gezonde tussendoortjes, lunches
of traktaties, vraag het even bij de leerkracht.
Hebt u er nog niet aan gedacht een gezonde lunch mee te
geven…….doe dat dan aub wel na de voorjaarsvakantie. In de
groepen wordt gesproken over ‘gezond’ het is voor alle
kinderen prettig als je kunt laten zien dat je iets gezonds mee
hebt genomen.
CITO
Veel ouders zijn nieuwsgierig naar de uitslagen van de CITO. De
uitslagen van de CITO zijn net zo belangrijk als alle andere behaalde
resultaten van de kinderen op school. Alle resultaten worden verwerkt
in het rapport. Tijdens de rapportgesprekken in de week van 9 maart
vertellen wij u over de resultaten van uw kind.
Banenmarkt
Woensdag 4 maart van 15.30 tot 18.00 uur organiseert Stichting Spaarnesant
een Banenmarkt. Deze banenmarkt is dé plek voor leerkrachten om op zoek te
gaan naar een baan op een Spaarnesantschool, of mogelijk om van school te
wisselen als je daar interesse in hebt.
Kent u leerkrachten die op zoek zijn naar een leuke baan, vertel hen dan van de
banenmarkt!
Voorjaarsvakantie
Vandaag, 14 februari start de voorjaarsvakantie om 14.15 uur. We hebben heerlijk een
weekje vrij en zien elkaar maandag 24 februari weer!
Veel plezier in de vakantie!

Social Schools

De Ouderinfo, andere berichten vanuit de school of van de
leerkracht van uw kind worden aan u verstuurd via Social
Schools. De meeste ouders hebben een account, dat is ook nodig om op de hoogte te
blijven in het belang van uw kind. Hebt u nog geen account, hebt u vragen of lukt het
niet de berichten te openen, 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.

GGDflits Griep voorkomen
Het griepseizoen staat voor de deur!
Geproest en gesnotter, hoe zorg je ervoor dat je niet ziek wordt? En hoe zorg je dat je
anderen niet besmet?
Handen wassen en arm voor je mond!

Bekijk hier een kort filmpje.
Heb je griep en maak je je zorgen? Bel je huisarts.
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