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“Sta Sterk” workshop groep 4
Groep 7 en 8 na schooltijd naar de
voorstelling Kenau bij
de Stadsschouwburg.

Ouder Informatie Ochtend: Wij brengen u op de hoogte zodra dit weer mogelijk is.

PBS:
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Sta Sterk workshop
De kinderen van groep 4 krijgen op donderdagmiddag 24 september een workshop
onder leiding van Kim Aukema.
Dit is een kennismaking met de “Sta sterk training” die zij geeft aan
groepen kinderen. De Sta Sterk training is erkend door het Nederlands
Jeugdinstituut. Kinderen ontdekken op een positieve manier voor zichzelf
op te komen, zelfvertrouwen te krijgen en lastige situaties - zoals pesten op te lossen.

Voorstelling Kenau
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen de kans een speciale voorstelling bij de
stadsschouwburg op donderdagmiddag 24 september mee te maken. De kinderen
mogen naar een reguliere voorstelling waar ook betalende bezoekers komen.
Het verhaal is zeer losjes geïnspireerd op de geschiedenis van de Haarlemse heldin,
Kenau Simonsdochter Hasselaer. Zij bevrijdde, kort gezegd, Haarlem van de
Spanjaarden in de 16e eeuw. De Stadsschouwburg moet de vesting zelf voorstellen,
waaraan zowel Nederlandse als Spaanse zijde listige plannen worden bedacht en grote
misverstanden ontstaan. Dit leidt tot Monty Python-achtige
taferelen, gelardeerd met heerlijke medleys van Nederlandse
en Spaanse hits.
De voorstelling Kenau is grappig voor volwassenen én heel erg
leuk voor ietsje oudere kinderen. KENAU is geen afspiegeling
van het waargebeurde verhaal, maar meer een vrolijke
vertelling over hoe de geschiedenis ook had kunnen verlopen. Dit wordt theater op
locatie, onder de blauwe hemel en een klapstoel op veilige afstand van elkaar. Inclusief
een flesje water en gebruik van een koptelefoon om van de voorstelling te kunnen
genieten. Regen of geen regen, KENAU gaat door.
Leerlingen schrijven in bij juf Judith. Vanuit school verzorgen we de begeleiding. De
kinderen moeten deze middag wel op de fiets komen.
Groeien door stoeien
De groepen 1 t/m 4 mogen de komende weken meedoen met dit project
dat gebaseerd is op de budosporten judo en karate. Via een thematische
lesaanpak in “een reis rond de wereld” of ‘door de tijd” krijgen de kinderen
kennis en vaardigheden die hen helpen om op een weloverwogen en
effectieve wijze om te gaan met lastige situaties. Je kunt hierbij denken
aan pesten en ruzies, maar ook aan kinderen die nog niet zelfstandig zijn, kwetsbaar of
juist nog heel impulsief. Door middel van stoei bewegingsvormen wordt een bijdrage
geleverd aan de opvoeding en vorming van diverse competenties zoals stevig in je
schoenen staan, samenwerken, grenzen aangeven/-voelen, hulp vragen en bieden.
Stoeien is een uitdagend bewegingsspel, waar iedereen aan kan deelnemen. Het is een
veelzijdige bewegingservaring waarbij je het hele lichaam gebruikt, waarbij je moet
samenwerken met een stoeimaatje, direct lichamelijke contact hebt en wat dus een
groot beroep doet op het verantwoordelijkheidsgevoel van degenen die het spel spelen.
Groepsfoto’s
Donderdagochtend 24 september worden de groepsfoto’s gemaakt. Hebt u er
bezwaar tegen dat uw kind op de foto staat laat dat dan duidelijk weten aan de
leerkracht van uw kind.
Fietsexamen groep 8
Vorig jaar is i.v.m. de Corona het fietsexamen voor groep 7 niet
doorgegaan. Er was een nieuwe datum gepland zodat deze leerlingen
nu ze in groep 8 zitten alsnog dit examen zouden kunnen afleggen. De
organisatie heeft ons laten weten dat het niet lukt dit in deze periode
te kunnen doen. Zodra er een mogelijkheid is horen wij daarvan.
Gymzaal en gymles
Vanaf maandag 28 september wordt er drie weken lang gewerkt aan de
raampartij van de gymzaal. De ramen worden vervangen, de kozijnen
geschilderd. We kunnen dan niet in de gymzaal en zullen tot aan de
herfstvakantie bij goed weer buiten op het plein sporten.
Jas aan/jas uit
Nu het weer aan het veranderen is, is het ’s morgens vaak lastig te bedenken of
kinderen wel of geen jas aan moeten naar school. Wij vragen u altijd de jas mee
te geven. Is het te warm, dan blijft de jas aan de kapstok in de pauze. Het is
prettig om op school die keuze te kunnen maken. We weten tenslotte nooit
wanneer het te koud wordt of gaat regenen.

Bibliotheek
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Zie daarvoor de
informatie onderaan deze ouderinfo.
Voor alle kinderen is het fijn voorgelezen te worden, maar ook om zelf goed te kunnen
lezen. Hoe meer je leest, hoe makkelijk dat gaat en hoe meer plezier je erin hebt!
Lezen is belangrijk voor alle vakken op school en bij alles wat je leert.
Boeken kunnen leuk, grappig, spannend, verdrietig, interessant, leerzaam en informatief
zijn. Op school werken we met een nieuwe leesmethode “Karakter”, waarmee de
kinderen enthousiast gemaakt worden om meer te gaan lezen.
Bij de bibliotheek zijn enorm veel boeken die je voor een aantal weken mee naar huis
mag nemen, weer terugbrengt en kan omruilen voor andere.
Boeken met plaatjes, met foto’s, heel veel woorden om te leren, prentenboeken,
stripboeken, informatieboeken en nog veel meer.
Nederlandse les voor moeders
Juf Greet en juf Klarie hebben er veel zin in om weer met de moeders aan het
werk te gaan om de Nederlandse Taal te leren. Helaas kunnen we vanwege de
Corona maatregelen deze lessen niet in onze school geven. Zodra die
mogelijkheid er wel weer is, brengen we u op de hoogte.
Kennismakingsgesprekken
De kennismakingsgesprekken zijn dit keer online gevoerd. Het was
fijn iedereen te zien en te spreken.
Informatiemiddag
De afgelopen week en mogelijk komende week ook nog zult u ook
via de digitale weg de informatie over dit schooljaar van de
leerkracht van uw kind ontvangen. We doen dit online, of via filmbeelden die u op een
voor uzelf geschikt moment kunt bekijken.
Gezocht!
We zijn blij dat er één moeder heeft aangeboden te komen helpen bij het toezichthouden
bij het buitenspelen tussen de middag. Het zou fijn zijn als er nog een
moeder of vader één of meer dagen zou willen komen helpen!
Voor het overblijven ontvangt u een klein bedrag.
We hebben uw hulp nodig om de kinderen gezellig en veilig te kunnen
laten spelen!
Neemt u a.u.b. contact op met juf Geja of meester Paul.
Ouderbijdrage
Wat ontzettend fijn dat er direct al betalingen van de ouderbijdrage zijn gedaan
nadat onze brief is verstuurd. We willen we met de leerlingen onder schooltijd
toch zoveel als mogelijk leuke activiteiten en feesten mogelijk maken.
Daarom vragen we voor iedere leerling net als in de voorgaande jaren een
bijdrage van de ouders van € 22,50-. Hebt u nog niet betaald, doet u dat dan
aub op korte termijn.
Bereikbaarheid van juf of meester
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.

LOGO 3000
Hebt u al € 12,- aan de leerkracht van uw peuter of
kleuter gegeven voor de thuislicentie van Logo 3000 voor
uw kind?
Het is fijn voor uw kind als het thuis kan oefenen met de woorden uit het themawaar het
op school al mee werkt en van leert!
Denkt u aan het meegeven van dit bedrag in een envelop met naam aan uw kind?
Corona maatregelen
Op school houden we rekening met elkaar en proberen we ons allemaal aan de
maatregelen rondom Corona te houden. Wij merken dat er regelmatig kinderen op
school komen die verkouden zijn, hoesten, niesen
etc. Kinderen met verschijnselen mogen niet naar
school vanuit besmettingsgevaar voor anderen.
Andere kinderen uit het gezin mogen dan ook niet
naar school.
Het komt voor dat kinderen in de klas verkouden
blijken te zijn, veel te hoesten etc. Wij bellen dan de ouders, de kinderen moeten dan
naar huis.
Het is van belang dat wij op school in het bezit zijn van een telefoonnummer waarop u
bereikbaar bent. Wisselt u van tel. nr. geef dat dan a.u.b. zo snel mogelijk door.
Ook de teamleden zijn voorzichtig, ook zij mogen niet naar school met verschijnselen.
We proberen wanneer leerkrachten niet naar school mogen/kunnen zoveel mogelijk voor
opvang op school te zorgen. Wanneer dit niet lukt, kan het voorkomen dat kinderen
thuis zullen moeten blijven. We zullen dan proberen werk mee te geven of
thuisonderwijs te bieden.
Social School

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.

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast

