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Donderdag/vrijdag

21 en 22mei

VRIJ ! Hemelvaart weekend.

Zaterdag of zondag

23 of 24 mei

Suikerfeest!

Maandag

1 juni

VRIJ ! Pinksteren

Dinsdag

2 juni

Leerlingen vrij, Studiedag
Team

Ouder Informatie Ochtend: Helaas gaan deze ochtenden niet door nu er geen ouders in
de school mogen zijn.
Speelgroep voor moeders met kinderen van 0 t/m 2 jaar kan ook vanwege de richtlijnen
niet doorgaan.

PBS:

Ik houd 1,5 meter afstand van volwassenen, ook van de
juffen en meesters
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50 % Onderwijs
Nadat de scholen vanaf maandag 16 maart dichtgingen zijn de leerkrachten hard aan de
slag gegaan om onderwijs op afstand te kunnen bieden.
De leerlingen moesten thuis aan de slag, de hulp en ondersteuning van de ouders werd
gevraagd.
De kracht van onze fantastische school kwam naar boven, met elkaar hebben we het
voor elkaar gekregen! Teamleden, ouders en leerlingen hebben er met elkaar voor
gezorgd dat het onderwijs door kon gaan. Wat een enorme inzet, wat is dit vlot en snel
door iedereen opgepakt en uitgevoerd!! Heel veel dank aan iedereen, heel veel
complimenten, goed gedaan!
Toen kwam na 6 weken het bericht dat we de helft van de kinderen om de beurt naar
school mochten laten komen na de meivakantie. Team blij, ouders blij en kinderen blij!
Wel weer een flinke klus voor het team om de school anders in te richten,
rekening te houden met de 1,5 meter en de schoonmaak en hygiëne.
Opnieuw werd de hulp van ouders en kinderen gevraagd door zich aan de
voorschriften van de RIVM te houden. Geen ouders op het plein, geen
ouders in de school, waar mogelijk kinderen zelfstandig naar school. Met
trots kunnen we zeggen dat ook dat gelukt is! Onze kanjers van
leerlingen, ouders en teamleden houden zich aan de afspraken,
alles verloopt prima!
Zowel maandag als dinsdag mochten de kinderen onder vrolijk
versierde bogen het plein op en de school in. In de klassen zaten
de kinderen te stralen van blijdschap! Heerlijk om weer op school
te zijn, elkaar te zien en bij je juf of meester te zijn. Het is nog wel
wennen aan de kleine groepen, we gaan zien hoe lang dat nodig is.
Er zijn kinderen die het liefst weer lekker alle dagen gaan komen,
maar dat kan voorlopig helaas nog niet.
We maken er met elkaar nog een aantal mooie weken van tot aan
de zomervakantie!
1 dag school, 1 dag thuis
De kinderen komen om de dag naar school volgens het afgesproken rooster.
Er kan nu geen onderwijs op afstand gegeven worden omdat de leerkrachten
elke dag in de klas bezig zijn. Wel krijgen de kinderen werk mee naar huis
voor de dagen dat zij niet op school zijn. De dag dat er voor hen geen school
is, is dus géén vrije dag.
Het programma Junior Einstein waar de kinderen eerder op gewerkt hebben is
nog steeds te gebruiken, we gaan daar tot eind augustus mee door.
Personele zaken
-Juf Anne en haar man hebben een prachtige zoon gekregen. Zijn naam is
Timme. We wensen het jonge gezin veel geluk!
-Juf Daphne is nu op maandag en dinsdag in groep 1/2A en juf Ellen op de
andere dagen.
-Juf Monique is na de meivakantie weer gestart in groep 4. Zij bouwt haar
dagen in de groep op. Op donderdag is juf Sanne in de klas. Vanaf 8 juni
zijn juf Susanne en juf Monique weer ieder een aantal dagen in de klas.

Ramadan
In de meivakantie is de Ramadan begonnen. Voor veel gezinnen van onze school is dit
een bijzondere maand.
Jaarlijks voor de Ramadan begint doen wij u het verzoek rekening te houden met het
bieden van voldoende rust en slaap voor de leerlingen zodat zij op school ook voldoende
energie hebben. Nu de kinderen vrij waren hebben zij meer mee kunnen maken van de
Ramadan en mogelijk zelfs intensiever meegedaan met het vasten dan in andere jaren.
Vanuit school doen wij al jaren het verzoek om de jonge kinderen
als altijd fruit, eten en drinken mee naar school te geven en hen te
laten eten en drinken. Een schooldag vergt veel van de kinderen,
zij hebben dit nodig om fit te blijven.
Het is wellicht een idee de jonge kinderen totdat zij in groep 7 of 8
zitten in het weekend te laten proberen mee te doen met het
vasten. Zij kunnen dan de sfeer van Ramadan proeven en gezellig
samen de Iftar nuttigen.
Wij wensen iedereen een gezegende Ramadan.
Suikerfeest
Het Suikerfeest valt dit jaar in het weekend. Dat komt goed uit, voor
iedereen die dit feest viert!
Jaarlijks wordt er vrij gevraagd en gegeven voor het Suikerfeest. Vrij
geven mag alleen op de eerste dag van het feest. Nu die dag in het
weekend valt, mogen er geen andere vrije dagen aangevraagd of
gegeven worden.
Speel-0-Theek
Voordat de crisis en het Thuisonderwijs begon hebben veel ouders van peuters en
kleuters een spel uit de Speel-0-Theek mee naar huis genomen. Hopelijk
hebben ze daar veel plezier van gehad en veel mee gewerkt!
Als gevolg van de richtlijnen mogen we nu de Speel-0-Theek niet gebruiken.
Wij vragen u daarom als u nog materiaal thuis hebt dit komende week mee te
geven aan uw kind.
Afscheid groep 8
Voor de leerlingen van groep 8 is deze hele crisissituatie wel
een bijzonder laatste deel van hun basisschooltijd. Het is
onzeker of wij iets kunnen en mogen met het schoolkamp en
de afscheidsavond.
Op school wachten wij de richtlijnen hiervoor af, maar zoeken
ondertussen ook zelf naar mogelijkheden om deze leerlingen
een mooi en passend afscheid van de basisschool te kunnen
bieden.
Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.
Schoolreizen
Het ziet ernaar uit dat de schoolreizen dit schooljaar niet door
kunnen gaan. We mogen niet met elkaar in de bus, de
pretparken moeten ook de richtlijnen volgen.
Veel ouders hebben al betaald, we hebben daar een goed
overzicht van op school. We willen het schoolreisgeld dat betaald
is reserveren voor volgend schooljaar. Door de ouders die nu al
betaald hebben, hoeft dan volgend jaar niet betaald te worden.

?

Meester Paul heeft het overzicht van de betalingen.
Peuterspeelzaal
Ook de peuterspeelzaal werkt nu met halve groepen.
Voor volgend schooljaar staat de verandering naar 16 uur
peuterspeelzaalbezoek op de planning voor kinderen met een VVE indicatie. De
komende weken wordt er overlegd of dit haalbaar is. Wij houden u 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.

Corona Virus
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.
Als mensen koorts en hoestklachten hebben, mogen zij niet naar school of het werk, ook
niet als iemand in het gezin ziek is. Zij moeten telefonisch contact opnemen met de
huisarts en deze 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.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de school.
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