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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 

Vrijdag    3 juli    Leerlingen vrij,  
                                                    team op school 

 
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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Nog één week 
Voor ons ligt nog één schoolweek, achter ons ligt een bijzonder jaar! 
Komende week gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 nog tot en met 
donderdag naar school. Vrijdag zijn zij vrij. Het team is dan nog op school 
om het jaar af te sluiten en voorbereidingen te treffen voor het nieuwe jaar. 
 
Donderdag 2 juli, de laatste schooldag 

Donderdagmiddag 2 juli nemen we met alle leerlingen afscheid van dit bijzondere 
schooljaar.  
Om 14.10uur staan de kinderen met hun eigen groep op het plein. We gaan 
dan met elkaar de laatste minuut aftellen voordat de zomervakantie echt 
begint.  
Helaas mogen de ouders niet op het plein, maar u bent natuurlijk langs het 
hek welkom om dit moment mee te maken. Deze laatste middag mogen de 
ouders ook op het pad langs het kleutergebouw staan. 
 
Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden gymkleding bij de gymzaal is overvol! Mist u gymspullen, vraagt u 

uw kind dan aub nog eens in deze bak te kijken of daar iets van 
haar of hem bij is. 
Er liggen zoveel gevonden gymschoenen dat we bijna een winkeltje 
kunnen beginnen. 
Vrijdagochtend 26 juni om 8.30 uur kunt u via de achteringang van 
de school bij de gymzaal komen kijken of daar nog iets van uw kind 
ligt. Wat niet wordt opgehaald voor de vakantie gaat weg. 

Gymschoenen 
We gymmen deze laatste periode van het schooljaar buiten. Alleen bij 
slecht weer gaan we binnen rustige activiteiten doen in de gymzaal. We 
mogen nog niet omkleden, maar het is voor de kinderen dan wel fijn als 
zij hun gymschoenen mee hebben. Twijfelt u op dinsdag en donderdag 
i.v.m. het weer aan de mogelijkheid of we buiten kunnen gymmen, geeft 
u dan voor de zekerheid de gymschoenen voorzien van naam mee a.u.b. 
 
Juf en meester dag! 

Donderdag 25 juni hadden we op school een 
juf en meester dag!  
Een gezellige dag met veel leuke activiteiten 
en veel spelplezier. In de middag was er voor 
iedereen een ijsje! 

 
Brengen en halen van leerlingen 
De Corona periode was en is niet altijd makkelijk. Toch hebben we in deze lastige tijd 
ook veel geleerd. 
We zien ook dat onze leerlingen zelfstandiger zijn geworden bij het naar school komen 
en naar huis gaan! 
Nu de ouders niet meer op het plein mogen komen of 
de school in mogen vanwege de maatregelen, doen de 
leerlingen meer zelf. Er zijn er die helemaal alleen naar 
school komen, er zijn er die op de hoek van de straat 
afscheid nemen van hun ouder, er zijn ouders die 
meelopen tot het hek, daar nog even zwaaien en dan 
weg gaan.  
We hebben ontdekt dat het nu veel rustiger is bij de school, op het plein, maar zeker ook 
in de school! 
De kinderen weten goed de weg in de school, zij gaan direct naar de klas, hangen zelf 
hun jas en tas op, gaan rustig de klas in, weten wat ze daar moeten doen en hééééél 
belangrijk, de lessen starten op tijd en in alle rust! Zowel de leerlingen als het team 
ervaren dit als bijzonder prettig. 
 
We weten nog niet wat er weer mag na de zomervakantie, maar willen deze rust in de 
school graag bewaren. 



Daarom hebben we voor na de zomervakantie de volgende afspraken gemaakt. 
-Ouders van nieuwe kleuters maken met de leerkrachten afspraken over het wennen en 
mogen een aantal dagen even kort mee de klas in, tot de tingel gaat. 
-Ouders van kleuters die al langer op school zijn brengen hun kind tot de kapstok, 
nemen daar afscheid, zij gaan niet mee de klas in. 
-Ouders van de kinderen die voor het eerst naar groep 3 gaan mogen de eerste drie 
weken mee het hoofdgebouw in en nemen dan afscheid bij de kapstok. 
-Ouders van kinderen in groep 4 t/m 8 nemen afscheid bij het hek of op het plein. De 
kinderen gaan zelfstandig naar binnen. 

 
De schooldeuren gaan op 8.15 uur open, de lessen starten om 8.30 uur. 
Om 14.15 uur komen de kinderen naar buiten, de kinderen van groep 1 
t/m 3 onder toezicht van de leerkracht. 
 

Teamleden zijn tussen 8.00 en 8.15 ’s morgens en tussen 14.30 en 14.45 uur 
telefonisch bereikbaar voor vragen of contact. U kunt dan een afspraak maken als 
een gesprek gewenst is. Natuurlijk kunt u ons ook via Social Schools bereiken. 
 
ICT 

Zowel de kinderen als het team heeft veel gewerkt met alle digitale 
middelen en het digitale schoolaanbod. We hebben ons daar allemaal in 
ontwikkeld en zijn een stuk vaardiger geworden. Iedereen heeft in de 
thuiswerkperiode een handige lijst gekregen met diverse sites waarop links 
staan voor oefenmateriaal voor thuis. Mocht iemand zich in de vakantie 
vervelen, of iets nog eens willen oefenen, dan zijn veel van deze sites 

bereikbaar en bruikbaar. 
 

Cito 
We zijn klaar met de afname van de CITO toetsen. We gebruiken, net 
als veel scholen, de uitkomst van de CITO als meetmoment. 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 social schools en teams.  
 
Denkt u eraan het rapport op de laatste donderdag voor de vakantie weer mee naar 
school te geven? 
 



Afscheid groep 8 
Voor de afscheidsavond, het afscheid van de leerlingen van 
groep 8 van de basisschool, moeten wij ons houden aan de 
richtlijnen.  
Juf Judith en de leerlingen hebben hier een mooi programma 
voor samengesteld. 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 
hebben de desbetreffende ouders inmiddels ontvangen.  
 
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. 

 
Zelf meenemen na de vakantie! 
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen zelf mee:  
Etui 
2 blauw schrijvende pennen 
tekenpotlood en gum 
puntenslijper 
liniaal 
kleurpotloden 
stiften 
schaar 
Plakstift 
 
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 nemen een agenda mee. (het is dan van belang dat wij 
hen leren daarin te noteren wat van belang is; wat je mee moet nemen en wanneer, 
spreekbeurt, werkstuk, huiswerk etc.) 
 
Personele zaken 
Nu juf Monique en juf Freeke afscheid zullen nemen van onze school en juf Susanne met 
zwangerschapsverlof is, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe enthousiaste en fijne 
leerkrachten. 

We zijn trots te kunnen vertellen dat dat gelukt is! 
In groep 4 komt van maandag t/m donderdag juf Kim. 
In groep 6 komt op donderdag en vrijdag juf Ingrid Backer. 
We heten deze nieuwe leerkrachten van harte welkom bij ons op 
school! 
In het schema hieronder ziet u de groepsbezetting voor volgend 
schooljaar. 

 
Groepsbezetting schooljaar 2020-2021 
Peutergroep  Juf Judith, juf Roanne 
Groep 1 / 2 A Juf Daphne, Juf Anne, Juf Aicha, Juf Marit 
Groep 1 / 2 B Juf Hanny, Juf Ellen, Juf Aicha, Juf Marit 
Groep 3 Juf Geja, Juf Frederike 
Groep 4 Juf Kim, juf Marit, Juf Geja, Juf Afra 
Groep 5 Meester Mike 
Groep 6 Juf Simone, Juf Ingrid 
Groep 7 Juf Margreet, Juf Judith, Meester Boubker 
Groep 8 Juf Judith, Meester Boubker 

Juf Marit en Juf Afra zullen ondersteuning bieden aan de leerlingen van groep 4 t/m 8. 



Vakanties en studiedagen 2020-2021 
 
Noteert u deze dagen alvast op de kalender of in uw agenda? 
 
Schoolvakanties 2020 – 2021  
Herfstvakantie:   12 okt t/m 16 okt 
Kerstvakantie:   21 dec t/m 1 jan 
Voorjaarsvakantie:   22 febr. t/m 26 febr. 
Goede Vrijdag en 2e Paasdag: 2 april t/m 5 april 
Meivakantie:    26 april t/m 7 mei 
Hemelvaart:    13 mei t/m 14 mei 
2e Pinksterdag:   24 mei  
Zomervakantie:   10 juli t/m 22 aug. 2021 

 
Studiedagen, leerlingen vrij:  
9 oktober, 25 november, 4 januari, 6 april, 10 juni en 9 juli. 

 
Verlofaanvraag 
Een aanvraag voor bijzonder verlof is slechts in een aantal gevallen mogelijk. 
Neemt u hiervoor altijd contact op met de schoolleiding. Vrije dagen gekoppeld 
aan een vakantie mogen niet worden toegestaan. 
 
 

 

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. 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens 
de zomerperiode! In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo 
zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende 
boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. De 
VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent 
van de Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App 
Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer 

informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
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