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Maandag 5,19,26 okt    Groeien door Stoeien groep 1 / 2 

Dinsdag 6 oktober    Drempelonderzoek groep 8 

Woensdag 7,21,28 okt.     Groeien door Stoeien groep 3 / 4 

Vrijdag 9 oktober    Studiedag team, Leerlingen VRIJ ! 

Maandag 12 oktober             Herfstvakantie t/m vrijdag 16 okt. 

Maandag  19 oktober    We gaan weer naar school ! 

Maandag 26 oktober             Voorlichting Voorgezet Onderwijs voor  

     Ouders van groep 6 en 7 

 
Ouder Informatie Ochtend: Wij brengen u op de hoogte zodra dit weer mogelijk is. 
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Drempelonderzoek groep 8 

Dinsdag 6 oktober wordt het Drempelonderzoek voor groep 8 afgenomen. 

Het belangrijk dat alle leerlingen op school zijn! 

 

Sta Sterk workshop 

Donderdagmiddag 24 september hebben de kinderen van groep 4 veel plezier gehad bij 

de workshop onder leiding van Kim Aukema. Vanuit het prentenboek “Krabbetje Kor” wil 
rechtdoor hebben zij met diverse opdrachten en activiteiten geleerd hoe je 
“Sterk” kunt zijn. 
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. 

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


 

Voorstelling Kenau 

Op de fiets naar de schouwburg was voor de leerlingen van 

groep 7 en 8 en hun begeleiders nog een heel avontuur! Het 

fietsen in een groep en rekening houden met elkaar is iets 

dat we nog wat vaker zullen gaan oefenen bij volgende 

uitstapjes en excursies. Het zou fijn zijn als kinderen ook in 

de thuissituatie wat vaker fietsen en leren omgaan met de 

verkeersregels. Veilig en verantwoord deelnemen aan het 

verkeer is in alle situaties heel belangrijk. 

 

De kinderen hebben genoten van de voorstelling. Het bijzondere van deze voorstelling 

was dat deze in de buitenlucht werd gespeeld. De kostuums, de teksten, de muziek alles 

bij elkaar zorgde voor veel plezier. 

 

Groeien door stoeien 

De eerste les Groeien door Stoeien is alweer voorbij, we mogen nog 3 keer 

meedoen met de groepen 1 t/m 4. 

 

Groepsfoto’s 

Donderdagochtend 24 september zijn de groepsfoto’s gemaakt.  

Binnenkort hangen de foto’s in het lokaal van uw kind. Wilt u de foto 

nabestellen dan kan dat voor € 2,00 per foto. Kinderen leveren deze € 2,00 in 

bij de leerkracht en wij zorgen voor de bestelling en aflevering. 

 

CJG coach 

Even voorstellen... Mijn naam is Dagmar van Kampen en ik ben als 

CJG-coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin verbonden aan de 

Globe school. Dat betekent dat je met vragen over de opvoeding of 

de ontwikkeling van je kind bij mij terecht kunt. Want alle ouders 

willen natuurlijk graag dat hun kind gelukkig is, mee kan doen op 

school en vrienden of vriendinnen heeft, maar soms gaat het net 

even minder... Zit je kind niet lekker in z’n vel, heeft hij te weinig 

zelfvertrouwen of wordt hij zelfs gepest? Het kan ook zijn dat je zelf 

graag advies wilt, hoe je om kunt gaan met het gedrag van je kind of 

misschien ben je het met je (ex-) partner niet eens over de 

opvoeding. 

De meeste ouders vragen als eerste advies aan familie of vrienden, 

maar op de Globe school staat ook het Centrum voor Jeugd en Gezin voor je klaar! 

Samen gaan we op zoek naar de oplossing die het beste bij jouw situatie past, want 

ieder gezin en ieder kind is uniek. Wij geven je advies, maar jij bepaalt zelf welke 

stappen je wilt nemen. Met als doel dat het weer goed gaat met je kind, dat hij of zij een 

fijne tijd heeft op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Centrum voor Jeugd 

en Gezin: CJG-coach Dagmar van Kampen: d.vankampen@cjgkennemerland.nl 

 

Gymzaal en gymles 

Er wordt gewerkt aan de raampartij van de gymzaal. De ramen worden 

vervangen, de kozijnen geschilderd. We kunnen niet in de gymzaal en zullen 

tot aan de herfstvakantie bij goed weer buiten op het plein sporten. Het wordt 

wel erg mooi! 

 

 

Ouderbijdrage 

Veel ouders hebben de Ouderbijdrage al voldaan. Hebt u dat nog niet 

gedaan, wilt u dat dan a.u.b. z.s.m. doen? Wij beginnen rond de 

herfstvakantie aan de voorbereidingen voor de decemberfeesten in de 

school. Om die feesten te kunnen vieren en bekostigen is ook uw bijdrage 

van belang! 



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 heeft u informatie ontvangen van de GGD 

met de richtlijnen voor de leerlingen. Vanuit deze richtlijnen 

kunt u bepalen of uw kind wel of niet naar school kan. 

Op school hanteren wij ook deze 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. 

 

 

Herfstvakantie 

Van maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober zijn we allemaal vrij vanwege de herfstvakantie. 

We wensen iedereen een fijne week! 
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