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vrijdag 13 november   Versieren voor Sint 

Ma/vrijdag 16/20 november   Voortgangsgesprekken 

      Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

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. 
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Baby nieuws 

Juf Susanne is m.i.v. de zomervakantie met zwangerschapsverlof gegaan. 

Zij heeft inmiddels een prachtige dochter gekregen, Evy. 

We wensen juf Susanne, haar man en zoon veel geluk en plezier met hun 

dochter en zusje. 

 

Leerkrachtwissel 

Juf Kim die na de zomervakantie als leerkracht is gestart in onze groep 4 

heeft kort na de herfstvakantie de overstap gemaakt naar een andere 

basisschool binnen ons bestuur. Gelukkig hebben we een ervaren 

leerkracht kunnen vinden die sinds deze week in de groep aan de 

slag is gegaan, juf Josien.   

We heten juf Josien welkom en wensen juf Kim veel succes op haar nieuwe 

werkplek.  

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


Juf Monique zal, zoals al was afgesproken voor de zomervakantie, nu echt gaan invallen 

op diverse scholen binnen Spaarnesant. We zijn blij dat zij deze periode zich nog voor 

onze school heeft willen inzetten! 

 

Schoolfruit 

Hoera! Onze school mag weer meedoen met de Schoolfruit actie. 

Vanaf 11 november tot 16 april krijgen we weer drie dagen fruit op 

school voor alle leerlingen. Op woensdag, donderdag en vrijdag 

krijgt iedereen dit in de klas. 

Helaas is het dit jaar vanwege de Corona niet mogelijk dit door een 

groepje moeders te laten uitdelen en eventueel snijden of schillen. 

De fruitleverancier houdt hiermee rekening bij het leveren van het 

soort fruit. Hopelijk is er in het voorjaar weer meer mogelijk en kan er ander fruit 

geleverd worden waarbij we ook weer om hulp van moeders mogen vragen. 

 

Sint Maarten  

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord roept inwoners van de 

regio op met Sint-Maarten (11 november) niet langs de deuren te 

gaan om te zingen en snoep op te halen. De veiligheidsregio geeft 

dan ook het dringende advies om van de viering van Sint-Maarten 

af te zien. 

Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de keuze om 

kinderen op 11 november wel of niet langs de deuren te laten 

gaan, zegt de veiligheidsregio. Maar om nieuwe besmettingen met het coronavirus te 

voorkomen, wordt dit sterk afgeraden. 

Op school zullen we vanwege dit advies dit jaar helaas geen lampionnen maken. 

Voorlopig adviesgesprekken groep 8: 

Op basis van de inmiddels bekende gegevens en behaalde resultaten 

zal de leerkracht van groep 8 in gesprek gaan met de ouders en 

leerlingen. Er wordt een VOORLOPIG advies gegeven voor het vervolg 

onderwijs. 

In februari krijgen alle leerlingen dan het definitieve advies. 

Voortgangsgesprekken: 

In de week van 16 t/m 20 november bieden wij u de gelegenheid in 

gesprek te gaan met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind 

op school. Dit zijn geen rapportgesprekken, er worden geen cijfers 

gegeven. Wel wisselen we graag informatie en ervaringen uit en 

kunnen er vragen gesteld en adviezen gegeven worden. 

U kunt zelf de keuze maken in te schrijven voor dit gesprek, maar ook de leerkracht kan 

u hiervoor uitnodigen indien er aanleiding is voor een gesprek. I.v.m. de leerkrachtwissel 

in groep 4 verplaatsen we de gesprekken naar een andere moment. 

 

Sint en Kerst 

In deze lastige tijd waarin we bij alles wat we doen rekening moeten houden met de 

richtlijnen rondom Corona willen we onze leerlingen toch niet de feestelijkheden van 

deze wintermaanden onthouden. 

Het team is op zoek naar mogelijkheden om feesten met 

de kinderen op een gezellige, maar ook veilige manier te 

kunnen vieren. De voorbereidingen zijn hiervoor gestart 

en wanneer er meer bekend is brengen we u daarvan op 

de hoogte. 

Jammer genoeg zal het zo zijn dat wij de ouders dit jaar 

niet bij onze feesten kunnen uitnodigen…… 

 



Ontwikkelingen Peuterspeelzaal 

Stichting Spaarnesant, waar onze school bij hoort heeft 2 

peuterspeelzalen. Één groep op de Piramide en twee groepen op onze 

school. In Haarlem zijn een aantal grotere organisaties voor Kinderopvang 

die ook peuterspeelzalen hebben. In goed overleg is besloten dat onze 

speelzalen met ingang van januari bij HERO worden ondergebracht.  

De speelzaal blijft in ons kleutergebouw, in onze school. Juf Judith en juf 

Roanne zijn er ook als altijd nog.  

Vanaf januari gaan we voor de peuters met VVE indicatie over naar 16 uur 

peuterspeelzaalbezoek, dat betekent 4 ochtenden van 4 uur per week. Het gevolg 

hiervan is dat we vanaf januari met 1 peutergroep gaan werken waarbij de peuters 4 

ochtenden aanwezig zijn van maandag t/m donderdag.  Wat dit voor uw kind betekent, 

hoort u binnenkort. 

 

Voor u als ouders betekent dit dat berichtgeving over betaling, in- en 

uitschrijving en andere administratieve zaken vanaf januari 2021 via 

Hero zullen gaan. 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  

 

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! 

 

Traktaties 

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. 

 

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  

Wat zijn we blij met de opknapbeurt van onze gymzaal. Het ziet er 

zowel van binnen als van buiten ontzettend mooi uit! 

 

 

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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