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Maandag

26 okt

Groeien door Stoeien groep ½

Woensdag

28 oktober

Waterlessen groep 5 en 6

Woensdag

28 oktober

Groeien door Stoeien groep 3 / 4

Donderdag

29 oktober

Waterlessen groep 3 en 4

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

PBS:
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Aangescherpte maatregelen
Op school zijn en blijven we alert op de maatregelen en richtlijnen m.b.t. Corona.
Gelukkig kunnen we alle kinderen nog steeds naar school laten komen en in de klassen
onze lessen geven. In de lessen is aandacht besteedt aan het inloggen op de
schoolaccounts van de leerlingen, zodat zij ook weten hoe zij vanuit huis kunnen
inloggen en hun schoolwerk kunnen doen indien dat nodig zou zijn.
Wilt u a.u.b. met uw kind meekijken of het hen ook echt lukt in te
loggen. Mocht dat niet mogelijk zijn en hebt u hierbij hulp nodig,
laat het dan a.u.b. weten aan de leerkracht van uw kind.
De meeste leerlingen hebben ons laten weten dat zij thuis op een
I-Pad of laptop kunnen werken als ze thuis zouden moeten
werken. Dat is heel erg fijn! Het doen van schoolwerk op een
mobile telefoon is voor de kinderen niet echt prettig en ook niet
altijd mogelijk helaas.

Lunches
Elke dag lunchen we met de leerlingen in de eigen groep tussen de middag. Een fijn
rustmoment in de klas en ook vaak heel gezellig. Met de kinderen praten we regelmatig
over gezond eten en drinken. We besteden er aandacht aan bij de deelname aan het
schoolfruitproject, voorheen is het op ouderavonden besproken en schrijven we er iets
over in de Ouderinfo.
Met toenemende mate zien wij als de broodtrommels opengaan dat daar in plaats van
gezonde boterhammen met beleg, ongezonde dingen in zitten.
We zien croissants, kaasbroodjes, pizzastukjes, vette cakejes,
pannenkoeken, soms zelfs koude patatjes of koek en chocolade.
Op school gaan we voor gezond, hebben we het met de kinderen
over wat gezond is en willen we graag dat zij ook genieten van
gezond. Het van elkaar kunnen zien welke gezonde dingen er zijn
die je zelf nog nooit gezien, gegeten of meegenomen hebt en ook
wel eens zou willen proberen is ook een mooi leermoment. Daar
kan je dan thuis ook over praten.
De verleiding in de supermarkt om iets lekkers te kopen is groot, soms is het ook
makkelijk om een kant en klare lunch te kopen.
Toch vragen wij u om uw kind een gezonde lunch mee naar school te geven in het
belang van de gezondheid van uw kind.
Op speciale feestelijke dagen en momenten maken we hier soms een uitzondering voor.
We brengen u hiervan tijdig op de hoogte.
Rond 10 uur is er een kleine pauze waarin de kinderen het van thuis meegebrachte fruit
kunnen eten. Ook dan geen koek, liga of chocolade. De hoeveelheid suiker in deze
producten is enorm!
Traktaties
Voor de Corona periode kwamen er bij verjaardagen veel gezonde en vaak ook mooi
uitziende traktaties met de kinderen mee. Er was een periode dat er vanwege Corona
niet getrakteerd mocht worden. Dat vonden de kinderen lastig en niet leuk. Inmiddels
zijn we zover dat er weer getrakteerd mag worden, ook nu weer gezond!
Helaas kunnen de mooie fruitspiezen, schaaltjes en glazen met gesneden vers fruit nog
steeds niet.
Een traktatie moet voorverpakt zijn, we gaan voor ieders veiligheid. Een
mandarijn en een banaan hebben een schil, dat is een
natuurlijke verpakking. Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar
te zijn. Een mini-cadeautje is ook leuk! Bijvoorbeeld een
potje bellenblaas, een leuke puntenslijper, gum, of grappige
pen of potlood. Zo is er vast nog veel meer te bedenken.
We zien nu tot onze grote schrik dat er weer ongezonde traktaties zijn. Ook
zien we dat de traktaties heel groot, té groot zijn: tasjes met daarin zakjes met snoep,
verpakte koekjes, chips én pakjes drinken.
Op school laten we dit niet allemaal opeten, wij zien graag gezonde dingen. Voor de
jarige is het een teleurstelling als de traktatie wel uitgedeeld maar niet opgegeten wordt
maar met de kinderen mee naar huis gegeven. De ouders kunnen dan thuis beslissen of
hun kind al dit snoepgoed mag eten.
Wij vragen uw medewerking bij een traktatie voor een gezonde traktatie of een klein
cadeautje. Het is een feest om jarig te zijn, maar hoeft geen dure verwennerij te worden
voor de andere leerlingen.
Gymzaal en gymles
Een groot deel van de raampartij van onze gymzaal is vervangen. De
buitenkant wordt deze weken geschilderd in de kleuren van de school. Het
resultaat is en wordt prachtig!

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de Ouderbijdrage al betaald. Hebt u nog niet betaald,
dan ontvangt u binnenkort de betalingsherinnering. Ook uw bijdrage is
nodig om de feesten te kunnen vieren.
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.

Corona maatregelen
Via Social Schools houden we u op de hoogte van
aanpassingen in de richtlijnen.
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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