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Maandag/donderdag

9/12 maart

Rapportgesprekken

Maandag

9 maart

Groep 7 naar het theater

Dinsdag

10 maart

Speel-0-Theek

Dinsdag

10 maart

Peuters met ouders naar de
bibliotheek

Vrijdag

13 maart

NL Doet!

Om de vrijdag
Elke donderdag

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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Rapportgesprekken
De komende week zijn de rapportgesprekken op school. U hebt inmiddels de
uitnodiging hiervoor ontvangen. Rapporten gaan aan het einde van de week
met de kinderen mee naar huis nadat het gesprek met de ouders geweest is.
In groep 4 is een aantal gesprekken een week later gepland. De rapporten van
deze leerlingen gaan na deze ‘verlate’ gesprekken mee naar huis.
Creatieve middagen
Donderdag 19 en 26 maart zijn de jaarlijkse creatieve middagen op
school. We gaan in alle groepen creatief aan de slag en kunnen
daarbij de hulp van de ouders goed gebruiken! Wilt u op deze
gezellige middagen komen helpen, laat het dan aub weten aan de
klassenouder of de leerkracht van uw kind.

Personele zaken
-Juf Anne gaat is met verlof en Juf Ellen en juf Aicha zijn aanwezig in groep
1/2A.
-Juf Dana is t/m 6 maart in groep 4, daarna komt juf Myrthe op woensdag,
donderdag en vrijdag de komende periode.
-Juf Monique werkt hard aan haar herstel en pakt langzaamaan haar werk op
school weer op.
Lessen Nederlandse Taal voor moeders
Jammergenoeg is het voor de juffen nog niet mogelijk de lessen
Nederlandse Taal voor moeders weer te gaan geven. Zodra de lessen
weer gaan starten brengen wij u op de hoogte.
Speel-0-Theek
Dinsdagochtend 10 maart staan juf Marja en juf Aicha weer klaar in het
peuter-kleutergebouw voor de uitleen van materialen uit de Speel-0Theek.
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
Nog steeds zijn we gezond bezig op school en is er drie dagen in de week schoolfruit. We
merken dat kinderen steeds meer nieuwe dingen proeven en dat ook lekker vinden! We
zijn erg blij met de moeders die steeds weer het fruit schoonmaken en verdelen over de
groepen!
In de klas drinken we bij voorkeur water. Een eigen van
huis meegebrachte fles of bidon is voor de kinderen
daarbij wel zo prettig. De peuters maken gebruik van
bekers in de speelzaal.

We worden blij van de gezonde lunches die de kinderen mee van huis nemen. Helaas is
dat nog niet bij iedereen het geval. Een keer een uitzondering moet kunnen, maar elke
dag té zoet of té vet zien we niet graag. Het is fijn als we als ouders en school samen de
kinderen bewust maken van gezonde voeding.
NL Doet!
Vrijdag 13 maart is het weer NL Doet! Een dag waarop in heel Nederland vrijwilligers aan
het werk gaan bij scholen, verenigingen, bejaardentehuizen, speeltuinen en nog veel
meer.
Bij ons op school zijn we op zoek naar vrijwilligers die deze vrijdag op onze pleinen de
verflijnen nog eens opnieuw willen schilderen. De kinderen zijn blij met deze lijnen
omdat ze ze bij de spellen bij het buitenspelen gebruiken. Sommige lijnen zijn bijna niet
meer te zien.
Welke ouders willen met elkaar op deze dag nieuwe
lijnen gaan schilderen op ons plein?
Kent u mensen in uw omgeving die willen komen
helpen? Ook zij zijn welkom. Hoe leuk is het om met
elkaar deze klus te doen?
De kinderen zullen u dankbaar zijn!

Peuterspeelzaal
Alle groepen en daarmee ook alle dagen op onze peuterspeelzaal zitten op dit
moment vol. Nieuwe aanmeldingen kunnen natuurlijk gedaan worden, u wordt
dan geïnformeerd wanneer er weer plek is. Is uw peuter binnenkort twee jaar,
of kent u mensen die hun peuter bij ons willen gaan plaatsen, schrijf dan aub
zo snel mogelijk in. Wij zetten u kind op de lijst. U voorkomt dan mogelijk dat
er straks geen plaats is.
Na de zomer gaan peuters met een VVE indicatie 16 uur naar de speelzaal. Op dit
moment is dat voor de oudste peuters nog 10 uur. Wij zijn in overleg met ons bestuur
over de aanpassing van de organisatie van de peuterspeelzaal. Zodra er meer bekend is
brengen wij u hiervan op de hoogte.

Ruzie in de groepsapp? Tips voor in de
klas en thuis!
WhatsApp is super populair. En terecht, want het is een fijne
en snelle manier om met elkaar te praten. En ook nog gratis.
Er is ook een nadeel: een bericht op WhatsApp (of een
andere chat) kan heel anders overkomen dan je bedoelde.
www.hoezomediawijs.nl

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.
Corona Virus
Nu het coronavirus ons land heeft bereikt, zijn er ook bij Stichting Spaarnesant vragen
gesteld over de maatregelen die op onze scholen genomen worden om verspreiding van
het virus tegen te gaan.
Onze school volgt de adviezen van de GGD en het RIVM. Deze adviezen van de GGD zijn
leidend voor het onderwijs en de kinderopvang in onze regio. Wij vragen u ook de
officiële berichtgeving op de website van het RIVM en de GGD te volgen.
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest
in het gezicht van een ander. De belangrijkste maatregelen zijn
heel simpel en wijken niet af van de richtlijnen om verspreiding
van reguliere griep- of verkoudheidsvirussen te beperken. Wij
raden u aan met uw kinderen het volgende door te nemen:
· Was je handen vaak en goed, minimaal 20 seconden en bij
voorkeur met desinfecterende zeep;
· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
· Gebruik papieren tissues en gooi ze na gebruik direct weg.
De voorjaarsvakantieperiode is nu ten einde en misschien komen
er mensen uit uw omgeving na een reis terug uit een gebied waar
besmettingen met het coronavirus bekend zijn. Het RIVM geeft aan
dat iedereen gewoon naar school of naar het werk kan. Als deze mensen niet ziek zijn,
zijn zij geen risico voor u of uw omgeving. Als mensen koorts en hoestklachten hebben,
én net terugkomen uit een risicogebied, mogen zij niet naar school of het werk. Dan
moeten zij telefonisch contact opnemen met de huisarts. De huisarts kijkt dan verder
wat er gedaan moet worden. De huisarts heeft overleg met de GGD (Gemeentelijke
Gezondheidsdienst) of er verder onderzoek nodig is en welke maatregelen moeten
worden genomen.
Indien de overheid besluit dat er verdere maatregelen genomen moeten worden om de
verspreiding van het virus te beperken, dan zullen die ook gelden voor onze scholen. Wij
zullen dan alle noodzakelijke maatregelen nemen voor de beperking van verspreiding.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte, indien de situatie wijzigt. Wij vragen u ook
ons direct te informeren, indien iemand in uw directe omgeving het coronavirus heeft.
Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van de GGD, de actuele
pagina van het RIVM, en de Rijksoverheid.
Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met de school.
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