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Woensdag 25 november   Studiedag team – Leerlingen vrij ! 

Vrijdag 4 december    Sinterklaasfeest voor de leerlingen 

Maandag 7 december    We gaan versieren voor kerst 

 

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

 

 

PBS:  

 

 

  

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast  

 

 

 

Voortgang- en voorlopig adviesgesprekken 

Wat is het fijn dat wij in deze lastige tijd nu toch via de digitale weg de 

afgelopen week de gesprekken over de voortgang van de leerlingen tussen 

ouders en teamleden hebben kunnen voeren. Het was prettig elkaar te 

spreken en te zien. 

 

Langdurig verlof 

Juf Simone gaat met ingang van 26 november met zwangerschapsverlof. Juf 

Annemieke, die al in de groep aanwezig is op donderdag en vrijdag zal er dan 

meer zijn.  
Juf Annemieke is voortaan van maandag t/m donderdag in de groep en juf 

Astrid is er op vrijdag. Vorige week hebben de kinderen al kennis gemaakt en 

gewerkt met juf Astrid toen juf Annemieke ziek was. 

Groep 6 gaat er met deze twee ervaren juffen een mooi 

schooljaar van maken tot de zomervakantie. 

 

Fietssleutels, jassen en tassen 

Tot onze grote verbazing blijft er van alles op school achter waarvan wij denken dat dat 

door de leerlingen of hun ouders thuis toch gemist zou moeten worden. 

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


Aan de kapstok bij de hoofdingang van onze school hangen jassen, 

tassen, rugzakken die ooit door een leerling mee naar school zijn 

gekomen, maar nooit meer mee naar huis genomen……. 

Op het bureau bij meester Paul ligt inmiddels een hele verzameling 

fietssleutels en zelfs een grote sleutel met daaraan een groene 

sleutelhanger. Ook is er een oorbel gevonden met een steentje. 

Mist uw kind iets, mist u iets, laat het a.u.b. weten, kom kijken of 

het van u is en neem het mee. 

Ook bij de gymzaal zijn weer veel schoenen, broekjes en shirts 

achtergelaten! 

 

 

Schoolfruit 

Lekker! Afgelopen weken hebben we in de groepen van het eerste schoolfruit 

mogen smullen. We hadden banaan, appel en worteltjes in de eerste week en 

in de tweede week meloen, tomaat en appel. Iedereen krijgt de kans om te 

proeven en te eten wat hij of zij misschien nog nooit eerder gegeten heeft. 

 

Gevraagd 

In onze kleutergroepen komt het nog wel eens voor dat kinderen iets te 

laat naar het toilet gaan, waardoor hun kleding nat wordt. 

Op school willen we de kinderen niet in de vieze kleding laten lopen, maar 

graag verschonen. 

Hebt u thuis nog ondergoed, broeken en maillot of sokken die uw kind te 

klein zijn geworden, maar die we op school goed kunnen gebruiken als 

reserve, dan ontvangen we dat graag. 

We zijn op zoek naar kleding voor jongens en meisjes in maat 104, 110 en 116. De 

kleuterleerkrachten nemen dit graag van u aan. 

 

Digitaal contact met school 

Alle leerlingen en ouders hebbend de mogelijkheid om op een 

digitale manier contact te hebben met de school, de leerkracht 

en het leerstofaanbod. Om digitaal aan de slag te kunnen via 

mail, Social Schools, apps en teams is altijd een wachtwoord 

nodig.  
Regelmatig worden wachtwoorden vergeten, zijn ze kwijt of 

lijken ze niet meer te werken. Meester Boubker en meester Paul 

krijgen allebei héél véél  en ook dezelfde berichten van ouders met het verzoek om 

wachtwoorden van hun kinderen te resetten.   

 

Het verzoek vanuit onze school is dat bij problemen met wachtwoorden ouders altijd 

eerst contact opnemen met de leerkracht van hun kind. De leerkrachten zorgen dan dat 

uw vraag op de juiste plek terecht komt en dat er hulp geboden wordt en het probleem 

opgelost. Zo voorkomen we dubbel werk en zorgen we voor een snelle oplossing. 

 

Sinterklaas gezelligheid 

Ons schoolgebouw is weer helemaal in Sinterklaasstemming, alles is als altijd prachtig 

versierd. We hopen dat u de enthousiaste verhalen van de kinderen hierover hebt 

gehoord. 

Omdat we meegaan met de ontwikkelingen in het land is ook onze versiering aangepast 

en zijn er geen ‘zwarte’ pieten meer aanwezig. Dat maakt het enthousiasme en 

feestplezier er niet minder om. Het Sinterklaasjournaal wordt dagelijks bekeken en we 

leven allemaal vol spanning mee met wat daar allemaal gebeurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouderbijdrage: 

De voorbereiding en uitwerking van het Sinterklaas en kerstfeest 

brengen veel plezier maar ook kosten met zich mee. We vragen alle 

ouders daarom om een ouderbijdrage. Een flinke groep ouders heeft na 

het eerst verzoek betaald, een andere groep ouders heeft na de 

betalingsherinnering betaald. Wilt u even kijken of u al betaald heeft en 

dit nog doen als dit aan uw aandacht ontschoten is? 

Ook uw kind doet mee aan het feest en de activiteiten, het is fijn als we 

daar met elkaar aan bijdragen. 

Mocht de betaling problemen opleveren, dan kan er in gedeeltes betaald worden. U kunt 

dan een bedrag van € 10,- overmaken voor 30 november, of een betalingsafspraak 

maken met meester Paul. Het restantbedrag betaald u dan in het voorjaar. 

 

Lunches 

Op school gaan we voor de gezonde lunch! Een of meerdere lekkere 

boterhammen met gezond beleg voor tussen de middag is voor iedereen 

een goed idee. 

 

Rond 10 uur is er een kleine pauze waarin de kinderen het van thuis meegebrachte fruit 

kunnen eten. Geen koek, liga of chocolade. De hoeveelheid suiker in deze producten is 

enorm! 

 

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, 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. 

 

Leesmeters maken 

Je kind leert op school lezen, maar ook thuis oefenen is heel 

belangrijk. Moedig je kind aan om veel meters te maken! In de 

Bibliotheek vind je de leukste leesboekjes. Is je kind nog geen lid, 

kom dan gauw samen langs en schrijf je in. 

 

  GGDflits Vieren in coronatijd  

Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het 

vieren van verjaardagen en andere gezamenlijke activiteiten.  

Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloed hoe jaarlijkse 

feestelijkheden eruitzien. Zo is een drukbezochte 

Sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet 

iedereen uitgenodigd worden. Ook het wekelijkse 

familiediner en andere gewoontes zullen anders zijn.  

Hoe ga je hier als gezin mee om? 

 

Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over 

de bijvoorbeeld corona en de coronamaatregelen.   

 

Meer behoefte aan specifieke informatie over Corona voor jonge kinderen, jeugdigen, 

ouders en professionals? Klik hier. 
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https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Samen-vieren
https://www.nji.nl/coronavirus

