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Ouderinfo nr.  2     vrijdag 4 september 2020     

Woensdag  9 september   Jinc groep 8 o.v.b. 

Donderdag           10 september  Jinc groep 7 o.v.b. 

Donderdag          10 september  Fietsexamen groep 8 

Maandag/vrijdag            14/18 september  Informatiemiddag online 

Maandag/vrijdag            14/18 september  Maken van groepsfoto’s  

 
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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Kennismakingsgesprekken 

De kennismakingsgesprekken zijn deze week gestart. Nu we de ouders niet 

echt op school kunnen ontvangen is het fijn om iedereen te kunnen 

spreken via Teams.  Zo is het eerste contact tussen ouders en de 

leerkracht toch gelegd. 

 

 

 

Personele zaken 

- In groep 6 is na de vakantie juf Ingrid gestart. Zij vond het erg leuk bij ons op 

school en had het erg naar haar zin! Toch had zij de grote wens om in het 

Speciaal Onderwijs te gaan werken. Toen zij nog maar net bij ons begonnen was, 

kreeg zij die kans. Juf Ingrid heeft daarom afgelopen vrijdag alweer afscheid 

genomen van de leerlingen en De Globe. Sinds donderdag 3 september, 

gisteren dus, is juf Annemieke bij ons in groep 6 op donderdag en vrijdag. 

We zijn blij dat zij er is en er zoveel zin in heeft om op De Globe te gaan 

werken!  

 

http://www.obsdeglobe-haarlem.nl/


Gezocht! 

Welke ouder komt ons voor een kleine financiële vergoeding helpen bij 

het toezichthouden bij het buitenspelen tussen de middag? 

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. 

 

Informatiemiddag 

Helaas kunnen we net als voor de kennismakingsmiddag de ouders niet op school 

ontvangen voor de informatiemiddag. 

Toch willen de leerkrachten u vertellen wat er dit schooljaar allemaal te 

gebeuren staat in de groep. Mogelijk zullen er ook foto’s of filmpjes 

getoond worden. 

De leerkracht van uw kind stuurt u bericht wanneer dit online 

informatiemoment zal zijn.  

 

Ouderbijdrage 

Volgende week ontvangt u de brief met het verzoek tot het voldoen van de 

Ouderbijdrage.  
Ondanks alle beperkingen die Corona met zich meebrengt willen we met de 

leerlingen onder schooltijd toch zoveel als mogelijk de leuke activiteiten en 

feesten door laten gaan. Helaas kunnen we de ouders hiervoor niet uitnodigen. 

Om deze feesten en activiteiten mogelijk te maken vragen we voor iedere 

leerling net als in de voorgaande jaren een bijdrage van de ouders van € 22,50-. 

 

 

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. 

 

Gezond 

Als altijd en nog steeds streven we ernaar dat onze leerlingen gezond 

eten en drinken. Geeft u a.u.b. een gezond tussendoortje, lunch en 

iets te drinken mee? 

 

 

Peuterspeelzaaltijd 

M.i.v. dinsdag 1 september gaan de peuters dagelijks van 08.30 tot 

12.30 uur naar de peuterspeelzaal. Dat is een half uur langer dan 

voorheen. Op deze manier werken we toe naar de nieuwe regeling 

voor 16 uur aanbod voor peuters met een VVE indicatie m.i.v. januari 

2021. We houden u op de hoogte van deze verandering. 

 

 

 

LOGO 3000 

Hebt u al € 12,- aan de leerkracht van uw peuter of 

kleuter gegeven voor de thuislicentie van Logo 3000 voor 

uw kind? 

 

In de peuter- en kleutergroepen werken de kinderen met Logo 3000. Dit is een speels 

digitaal programma dat op de I-Pad of laptop thuis gebruikt kan worden t.b.v de 

ontwikkeling van de woordenschat.  

Het is fijn voor uw kind als het thuis kan oefenen waar het op school al mee werkt en 

van leert! 

Het is voor uw kind ook heel leuk om u te laten zien wat het al kan, of samen met u de 

opdrachten uit te voeren. 

 

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.  

 

Thema nieuws uit groep 6 

Beste ouders van de hele school, 

In groep 6 zijn we begonnen met het thema: Nederland. We hebben hard aan gewerkt. 

We hebben Nederland getekend en dat was best wel moeilijk voor ons, maar het is wel 

gelukt (zie de foto). We zijn nu bezig met de provincies. We knippen ze uit en zoeken 

belangrijke plekken/pretparken op waar ze liggen in de provincie. 

Groetjes, 

Amira, Esma en Daniel  

 

 

 

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. 
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