Ouderinfo
Obs de Globe
Semmelweisstraat 5
2035 CT Haarlem
023 – 5330297
facebook:

www.obsdeglobe-haarlem.nl
__________________________________________________________________________________

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast
Ouderinfo nr. 15

vrijdag 12 juni 2020

Maandag

15 juni

Start CITO toetsen

Dinsdag

16 juni

Theoretisch verkeersexamen
groep 7

Donderdag

25 juni

Juf en Meesterdag !

Vrijdag

26 juni

Afscheidsdag groep 8

Vrijdag

26 juni

Rapporten mee naar huis

Dinsdag

30 juni

Laatste ½ dag groep 8

Dinsdag

30 juni

Afscheidsavond groep 8

Donderdag

2 juli

Laatste schooldag leerlingen

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 groet volwassenen (die niet mijn ouders zijn)
op 1.5 m afstand
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Weer met elkaar op school
Sinds een week zijn de groepen weer helemaal
gevuld! We zijn blij dat iedereen weer op school is.
Het was mooi om te zien en te horen dat de
leerlingen elkaar en het ‘gewone’ schoolgaan gemist
hebben. Met plezier kwamen zij de school en de klas
in en is er weer flink gewerkt! Het was weer duidelijk
te zien dat we een leuke school zijn waar de kinderen
graag komen!
Afspraken
Het is fijn dat het iedereen, ook de ouders en de medewerkers van de opvang zo goed
lukt om zich aan de afspraken te houden!
-Geen ouders op het plein of in de school, afscheid nemen bij het hek
-Gebruik de ingang van het hek/de school zoals je ook de afgelopen weken
hebt gedaan
-Was je handen goed voor je naar school komt, en was ook je handen op
school zodra je binnenkomt.
-Gebruik je eigen spullen
-Houdt 1,5 m. afstand van de volwassenen
Juf en meester dag!
Donderdag 25 juni houden we op school een juf en meester dag !
De bedoeling is dat we per groep een gezellige en feestelijke dag gaan hebben in de
eigen groep met de eigen juf of meester.
In dit jaar waarin alles anders loopt dan we vooraf gedacht hadden en waarin we geen
feesten met elkaar kunnen vieren of uitstapjes kunnen maken gaan we het één dag
extra gezellig maken op school. Dat doen we nog steeds per groep volgens de RIVM
afspraken.
’s Morgens beginnen we rustig met onderwijsactiviteiten die
anders zullen zijn dan anders. Dus geen rekenen of taal met je
boek, maar op een speelse manier leren en laten zien wat je
geleerd hebt. Na de ochtendpauze gaan we spelletjes doen in de
klas of op het plein. Tussen de middag willen we bij goed weer op
het plein gaan picknicken met je zelf meegebrachte lunch. In de
middag gaan we verder met gezellige activiteiten.
Deze gezellige dag is niet de verjaardag van de juf of meester, we gaan niet trakteren,
we verwachten niet dat er cadeautjes uitgedeeld gaan worden.
Nu het jaar bijna voorbij is, is het wel fijn om nog één keer op een andere manier samen
veel plezier te hebben en te genieten !
Personele zaken
Juf Susanne is zwanger en moet het rustiger aan doen. Juf Dana, die
al eerder in de groep heeft ingevallen zal tot aan de zomer in groep 4
zijn.

Bericht van juf Freeke
Lieve ouders van de Globe,
Na 15 jaar werken op de Globe heb ik besloten dat ik aan het eind van het schooljaar de
Globe ga verlaten.
Ik kan mij nog goed herinneren dat ik voor het eerst les kwam geven in groep 4. Een
leuk team, lieve kinderen en fijne ouders. Ik voelde mij al snel thuis op school. In de
loop van de jaren heb ik aan veel verschillende groepen les mogen geven en mee mogen
denken over de ontwikkeling van de school. Ik heb dit altijd met ontzettend veel plezier
gedaan. Maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging dichter bij huis.
Het was een ontzettend moeilijke keus, maar ik denk dat het goed is zo.
Ik heb er bewust voor gekozen om het afscheid klein te houden i.v.m.
de corona, maar ook omdat ik niet zo graag in het middelpunt sta. Maar
dat betekent absoluut niet dat ik jullie niet dankbaar ben voor al de
mooie jaren die ik gehad heb op de Globe. Bedankt voor alles en ik zal
de collega’s, kinderen en ouders ontzettend gaan missen!
Liefs juf Freeke
Bericht van juf Monique
Lieve kinderen en ouders van de Globe,
Na 16 jaar met heel veel plezier op de Globe te hebben gewerkt is het
voor mij tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Zo’n
beslissing neem je niet makkelijk, helemaal niet als je het erg naar je
zin hebt. Ik heb de Globe, voorheen de Piramide Boerhaave, altijd als
mijn 2e familie gezien en bij je familie ga je niet zo makkelijk weg. Waarom dan toch
deze stap? Omdat verandering goed is voor de mens, soms moet je jezelf uitdagen om
een nieuw avontuur aan te gaan. En dat ga ik dus doen!
Liefdevol kijk ik terug op alle leerlingen die ik heb mogen begeleiden in hun
ontwikkeling, ik vond het een eer om daar onderdeel van te mogen zijn. Om ze te zien
uitgroeien tot heerlijke pubers die uitvlogen naar het voortgezet onderwijs. In die
afgelopen 16 jaar heb ik veel contact met ouders gehad, met sommigen was dat maar
voor een jaar, maar er zijn ook ouders waarmee ik jaren in contact stond omdat ik dan
een jonger broertje of zusje in de klas kreeg. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen
dat jullie mij gegeven hebben! Ik ga de Globe, de ouders en vooral de kinderen
ontzettend missen!
Veel liefs,
Juf Monique
Zo jammer…….
Hier op school vinden we het allemaal enorm jammer dat juf Freeke en juf Monique ons
gaan verlaten. Zij horen écht bij onze school, ze zijn
hier al zó lang!
Natuurlijk begrijpen we hun keuze, snappen we dat
ze op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, gunnen
we hen het allerbeste, maar dat we hen gaan
missen is een ding dat zeker is!
Tot aan de laatste dag voor de vakantie zijn zij
gelukkig nog bij ons op school en kunnen we nog
samen genieten, plezier hebben en leren.
Een groots afscheid met leerlingen en ouders is helaas vanuit de richtlijnen niet
mogelijk. Het wordt zwaaiend afscheid nemen en elkaar groeten bij het schoolhek op de
laatste schooldag.

En nu
Nu zijn we op zoek naar twee nieuwe juffen of meesters die volgend
jaar bij ons op school komen werken. De vacatures zijn uitgezet bij
ons bestuur, Stichting Spaarnesant.
We wachten af wie hierop gaat reageren en we hopen weer net
zulke kanjers op school te krijgen als deze twee juffen.
Cito
We starten deze week met de afname van de CITO toetsen. We
gebruiken de uitkomst van de CITO als meetmoment. Dat wil zeggen
dat we net als heel veel scholen in Nederland aan de hand van de
resultaten gaan kijken hoe de kinderen de leerstof in de afgelopen
periode hebben opgepakt en welk leerstof aanbod, of mogelijk extra
leerstof aanbod zij na de zomer moeten gaan krijgen. We gebruiken de
CITO uitslagen dit keer niet zozeer als beoordeling. De uitslag van de
CITO biedt ons de gegevens voor een goed onderwijsaanbod na de
zomer.
Rapporten
Vrijdag 26 juni krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Het
zomerrapport van 2020 is een speciale editie en ziet er anders uit
dan u gewend bent.
Net voor de Corona periode, de Lockdown en het sluiten van de
school hebben de leerlingen hun rapport meegekregen.
We hebben op een andere manier onderwijs aangeboden in de
afgelopen periode. Het zou geen recht doen aan de leerlingen
wanneer we op de gebruikelijke manier de rapporten zouden
invullen. We hebben gekozen voor een rapport waarin we in geschreven tekst verslag
doen over de manier van werken en resultaten van uw kind. Ook doen geven we hierin
nog wat tips en aanbevelingen waarvan wij vinden dat die van belang zijn.
Vanwege de geldende maatregelen zijn er geen rapport gesprekken. Hebt u vragen over
het rapport, dan kunt u deze telefonisch na schooltijd stellen. Natuurlijk kunt u ook
gebruik maken van de mail, social schools en teams.
Afscheid groep 8
Voor de leerlingen van groep 8 is er op vrijdag 26 juni een
gezellige dag met een uitstapje en een fijne afsluiting die pas in
de avond zal zijn. Meer informatie hierover volgt voor de
leerlingen en ouders van groep 8.
Voor de afscheidsavond moeten wij ons houden aan de
richtlijnen.
Juf Judith en de leerlingen zijn druk doende om een mooie
avond als afscheid van de basisschool voor te bereiden. We
moeten voor deze avond rekening houden met het aantal personen in de school en de
vereiste 1,5 m. We zullen daarom het programma twee keer draaien met de leerlingen.
De ouders nodigen we in de twee groepen blauw en rood, als tijdens het 50 % onderwijs
op school uit. De uitnodiging met de specifieke tijd waarop we u verwachten ontvangt u
t.z.t.
Peuterspeelzaal
Er zijn nogal wat inschrijvingen voor de peuterspeelzaal ! Wilt u voor na de
zomer een plekje voor uw kind, of weet u iemand die dat graag zou willen, dan
is spoedig inschrijven van belang.
Peuterspeelzaal uren uitbreiding
Voor volgend schooljaar staat de verandering naar 16 uur
peuterspeelzaalbezoek op de planning voor kinderen met een VVE indicatie.
In de Corona periode zijn de voorbereidingen voor de uitbreiding naar 16 uur stil komen
te liggen. Het is onzeker wanneer wij deze organisatorische verandering zullen kunnen
gaan starten. Wij houden rekening met de mogelijkheid van uitstel naar januari 2021.

Dat zou betekenen dat de werkwijze en organisatie die wij nu hanteren ook na de zomer
nog verder door zal gaan.
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.

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.
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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