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

www.obsdeglobe-haarlem.nl
__________________________________________________________________________________

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast
Ouderinfo nr. 1

vrijdag 21 augustus 2020

Woensdag

26 augustus

Muziekles SIDW groep 5/6

Donderdag

27 augustus

School In De Wijk boekje via
Social Schools verstuurd

Dinsdag

1

Laatste inlever-dag SIDW
inschrijfstrookjes

september

Ouder Informatie Ochtend: Wij brengen u op de hoogte zodra dit weer mogelijk is.
Speelgroep voor moeders met kinderen van 0 t/m 2 jaar Indien mogelijk weer in het
nieuwe schooljaar op donderdag

PBS:
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Een vrolijke start
Maandag 17 augustus was de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Het
plein was versierd met vrolijke vlaggen en de leerkrachten stond klaar om
de kinderen te ontvangen. Heel vlug ontdekten de kinderen de grote
cijferballonnen en vonden zo snel hun leerkracht en de andere kinderen
van de groep.
Vanwege de richtlijnen bleven de ouders buiten het schoolhek, maar zij
konden dit vrolijke begin op deze manier wel meemaken en zien met welke
leerkracht hun kind de school inging. Hebt u de foto’s op facebook al
bekeken?
Activiteiten kalender
Net als ieder jaar hebben we voor onze school een activiteitenkalender
gemaakt. Op deze kalender staan de data voor alle speciale activiteiten,
feesten, oudergesprekken etc. Helaas lijkt het erop dat we vanwege de
Corona en de daarbij behorende richtlijnen activiteiten niet door kunnen
laten gaan. Waar mogelijk zoeken we naar andere oplossingen of manieren
om toch leuke dingen te kunnen doen of de ouders te spreken. We houden
u vanuit school steeds weer op de hoogte van wat er wel of niet kan.

Verrassing
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van juf Monique. Juf
Monique zou na de zomervakantie binnen stichting Spaarnesant, de
stichting waar onze school bij hoort op scholen waar dat nodig is gaan
invallen.
Alle invallers hebben een ‘stamschool’, de school waar zij zijn als er
geen inval nodig is.
Onze school is ‘de stamschool’ van juf Monique. We zullen haar dit
schooljaar waarschijnlijk regelmatig bij ons gaan zien.
In ieder geval is zij t/m januari elke maandag bij ons op school om onze nieuwe juf Kim
in groep 4 te helpen onze school te leren kennen en te ondersteunen. Het zou kunnen
dat zij er ook op dinsdag is als het niet nodig is dat zij gaat invallen op een andere
school.
Personele zaken
-Juf Kim is gestart in groep 4 en juf Ingrid in groep 6. We wensen
de juffen veel plezier op onze school.

Gezocht!
We zijn op zoek naar moeders of vaders die tussen de
middag rondom de lunch tijdens het buitenspelen toezicht
willen houden. Wanneer de kinderen spelen is het fijn als er
volwassenen zijn bij wie zij hun vragen kunnen stellen en
hulp kunnen krijgen als dat nodig is bij een spel of wanneer
er iets zou zijn.
Het buitenspelen gaat met 2 groepen tegelijk en duurt steeds een half uur. Hebt u tijd
tussen 11.30 en 13.00 uur en wilt u één of meerdere dagen helpen, dan horen we dat
graag! U kunt contact opnemen met juf Geja of juf Thea. Voor uw hulp ontvangt u een
‘vrijwilligersbijdrage’, een klein bedragje per toezichtbeurt.
Brengen en halen van leerlingen
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.
De ouders nemen ‘s morgens afscheid voor het hek en wachten daar ook ‘s
middags. Voor de vakantie hebben we gezien dat veel kinderen al zelfstandig naar en
van school kunnen gaan.
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.
Rapporten
Hebt u het rapport nog niet mee naar school terug gegeven?
Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen?

Warm weer en drinken
Het kan nog erg warm zijn in deze tijd van het jaar. Geeft u
uw kind aub een bidon of flesje water mee?

Kennismakingsgesprekken en ouderinformatiemiddag
Helaas, dit zijn al twee activiteiten die wij vanuit de richtlijnen niet door kunnen laten
gaan…..
Natuurlijk willen we graag kennismaken met de ouders. Voor alle
groepen voeren we de gesprekken na schooltijd via Teams, het
digitale programma dat we ook in de tijd van het thuisonderwijs
gebruikten. Zo zien we elkaar toch tijdens het gesprek, maar dan via
de beeldverbinding.
Vanaf groep 5 willen we deze gesprekken voeren met ouders en
leerling.
Leerkrachten zullen u hiervoor op tijd uitnodigen. Meer informatie
volgt nog.
De ouderinformatiemiddag waarbij wordt verteld over wat er dit schooljaar in de groep
gaat gebeuren en hoe er gewerkt zal worden kan ook niet doorgaan.
We gaan ervoor zorgen dat ook deze informatie u digitaal zal bereiken.
Peuterspeelzaal inschrijven
Er zijn veel peuters die bij ons willen komen leren en spelen. Tijdige
inschrijving is van belang om te voorkomen dat kinderen op de
wachtlijst moeten komen te staan. Hebt u thuis nog een peuter en is
deze nog niet ingeschreven, of kent u iemand die graag bij ons zou
inschrijven, dan graag z.s.m.
Peuters worden toegelaten zodra zij 2 ½ jaar zijn, mits er plaats is in
de groep.
LOGO 3000
In de peuter- en kleutergroepen wordt dagelijks gewerkt
met LOGO 3000. Een digitaal programma waarmee op
een speelse manier de woordenschat van de kinderen
ontwikkeld wordt.
LOGO 3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van
kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel
aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke
manier snel en speels uit te breiden. Dit in een doorgaande lijn van de peuters naar de
kleuters in groep 1 en 2.
Er is een mogelijkheid een thuis abonnement voor een jaar af te sluiten. Zo kunt u thuis
met uw kind op een leuke manier ook samen werken aan de woordenschatontwikkeling.
De kosten voor een abonnement bedragen € 12,- voor een heel jaar. Wij hopen dat veel
ouders van deze mogelijkheid gebruik maken zodat we samen de kinderen kunnen
helpen en stimuleren.
Wilt u uw kind mee laten doen, dan kunt u de € 12,- betalen aan de leerkracht. U krijgt
daarna een inlogcode t.b.v. de thuislicentie.
Op basis van het aantal gekende woorden in de kleuterleeftijd blijkt men te kunnen
voorspellen hoe goed een kind van 10 jaar begrijpend kan lezen. Dat heeft onderzoek
uitgewezen. Als kinderen te weinig woorden kennen kunnen ze de techniek van het lezen
wel onder de knie krijgen maar er is onvoldoende tekstbegrip. Vooral bij het lezen van
schoolboek-teksten lopen ze daar steeds weer tegenaan; ook dat zal hun verdere
schoolloopbaan ernstig verstoren.

Vakanties en studiedagen 2020-2021
Noteert u deze dagen p de kalender of in uw agenda?
Schoolvakanties 2020 – 2021
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag en 2e Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

12 okt t/m 16 okt
21 dec t/m 1 jan
22 febr. t/m 26 febr.
2 april t/m 5 april
26 april t/m 7 mei
13 mei t/m 14 mei
24 mei
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.
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.
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