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Vrijdag 18 december   De Kerstvakantie begint! 

Maandag 4 januari    Landelijke Lock Down, geen school! 

 

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

 

 

PBS:  
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Einde 2020 

Helaas ziet het einde van het kalenderjaar op school er heel erg 

anders uit dan we anders altijd gewend waren. 

De school was weer heel gezellig in kerstsfeer gebracht met 

versiering, mooie bomen en fraaie lichtjes. De ‘Oh’s, en Ah’s’ 

van de kinderen waren weer goed te horen toen zij dit alles 

ontdekten op maandag 7 december. Helaas is alles overhaast 

weer opgeruimd op dinsdag 15 december vanwege de landelijk 

afgekondigde Lock Down. De leerlingen van de basisscholen 

kregen iets eerder vakantie en na de vakantie zal er twee 

weken thuisonderwijs zijn. 

 

Wat een teleurstelling voor kinderen en team! Met elkaar hadden ze het gezellig in de 

klas, er werd hard gewerkt aan het kersttoneel dat iedere groep aan een andere groep 

zou laten zien. De kinderen hadden zin in de kerstlunch, ook al een aangepaste versie 

van het anders zo bijzondere kerstdiner, maar tenminste nog een mogelijkheid. 

Al die mooie dingen konden opeens niet meer doorgaan. 

 

We sluiten een bijzonder jaar af, een jaar waarin alles anders ging dan we ooit voor 

mogelijk hadden gehouden. Iedereen heeft in dit jaar moeten leren zich te houden aan 

afspraken en richtlijnen die er nooit waren. Dat is voor onze school samen met kinderen, 

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


ouders en team goed verlopen. We danken iedereen voor de inzet en de medewerking 

hierbij. 

 

We gaan nu de school en het werk even loslaten en genieten van 2 

weken kerstvakantie. Ook daar is iedereen na het harde werken 

weer aan toe. 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie, laten weer van ons horen 

voor 4 januari en hopen elkaar na 19 januari weer te zien. 

 

Lock Down 

En opeens was daar maandagavond het bericht dat ook de basisscholen deel 

gingen uitmaken van de Lock Down. De deuren van de school dicht vanaf 

woensdag 15 december voor de leerlingen en drie dagen tijd voor het team om 

het thuisonderwijs te organiseren. 

Al eerder ontving u vanuit de school een brief bij al het werk dat de kinderen mee naar 

huis hebben gekregen en ook is deze brief via Social Schools aan alle ouders verzonden. 

In de brief vragen we u en de kinderen om a.u.b. eerst te gaan genieten van een 

welverdiende vakantie en geen schoolwerk te doen. 

Misschien is voor een aantal kinderen het heel verleidelijk om alvast met het schoolwerk 

aan de slag te gaan…… We vragen u erop toe te zien dat er in de vakantie NIET met de 

methodes en de werkboeken gewerkt wordt. 

De kinderen hebben de uitleg en de instructie van de leerkrachten nodig om de 

opdrachten goed uit te kunnen voeren! 

Ga alsjeblieft niet vooruitwerken in je schoolwerk, wanneer de Lock Down over is en we 

na twee weken weer naar school mogen ga je in de klas gewoon weer verder op het 

punt waar we dan zouden moeten zijn. 

Op maandag 4 januari is er via Teams contact met de leerkrachten, heb je online les of 

krijg je de opdrachten die je thuis gaat doen. Dan is de vakantie voorbij en gaan we op 

een aangepaste manier verder met alles wat er voor school gebeuren moet. 

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en de datum waarop we weer naar 

school gaan via Social Schools. 

Noodopvang 

Van kinderdagverblijven en scholen wordt verwacht dat zij noodopvang 

verzorgen voor ouders in vitale beroepen. Hieraan zijn een aantal 

afspraken verbonden. Heeft u een vitaal beroep en is het voor u 

noodzakelijk gebruik te maken van noodopvang voor uw kind, laat u dat 

dan voor 4 januari via de mail weten aan juf Thea. 

 

Thea.tichelaar@spaarnesant.nl 

 

Toneel van de klas voor een klas 

Al een aantal weken hadden alle kinderen één keer per week toneel 

les. In iedere groep werd vanuit een kerstboek het verhaal gebruikt 

om toneel te spelen. De kinderen en leerkrachten hadden hierbij veel 

plezier! 

De uiteindelijke voorstelling die hiervan gemaakt wordt konden we 

helaas niet uitvoeren. 

Wat we geleerd hebben bij de toneellessen kunnen we vast een 

andere keer nog wel gebruiken met een ander verhaal. 

De toneeljuffen waren zo trots op onze leerlingen en vonden het zo jammer dat de 

voorstelling niet doorging dat zij op dinsdag nog snel voor een lekkere traktatie hebben 

gezorgd. 



 

Groepsfoto’s 

De groepsfoto’s hangen 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 de week na 

de Lock Down in bij de leerkracht en wij zorgen voor de bestelling en 

aflevering. 

 

 

Afscheid 

Juf Marja heeft ruim 17 jaar gewerkt voor de peuterspeelzalen van Spaarnesant en dus 

ook voor onze “Kleine Globe” die voorheen ‘Schuitje varen” heette.  

Afgelopen dinsdag heeft juf Marja afscheid genomen, zij is met vervroegd 

pensioen gegaan. 

Juf Marja heeft veel voor onze speelzaal, de peuters, met de moeders en 

voor de collega’s gedaan. Zij is een hele vrolijke, enthousiaste, blije en 

bijzondere juf met heel veel kennis over het werk in de peuterspeelzaal. 

We zullen haar gaan missen, maar wensen haar natuurlijk heel veel plezier 

en geluk in haar welverdiende vrije tijd! 

 

Dag lieve juf Marja! 

 

Afscheid 

Per 1 februari neemt ook juf Marit afscheid van onze school. Zij werkt als 

onderwijsassistente in de kleutergroepen en groep 4. De kinderen en 

collega’s zijn altijd blij als ze juf Marit zien, samen werken en spelen is 

altijd fijn!  
Juf Marit wil graag leerkracht worden en gaat daarom zelf weer naar 

school. Zij gaat naar de PABO, een pittige studie van wel 4 jaar. 

We wensen juf Marit heel veel succes bij haar studie en weten wel zeker 

dat zij een fijne leerkracht gaat worden! 

 

Peuterspeelzaal 

Al eerder lieten wij u weten dat onze bij de school behorende peuterspeelzaal 

overgenomen zou worden door HERO Kindercentra. Inmiddels is de overname een feit en 

is eg een persbericht geschreven. 

 

PERSBERICHT                                    
  
Haarlem, 15 december 2020 
  

Hero kindercentra neemt 
peuteropvang over van Onderwijsorganisatie 

Spaarnesant 
  
Vanaf 1 januari 2021 breiden de Haarlemse kinderopvangorganisatie Hero 

kindercentra en onderwijsorganisatie stichting Spaarnesant hun samenwerking 

uit. De peuteropvang locaties van Stichting Spaarnesant en Stichting 

Peuterspeelzaal De Piramide die verbonden zijn aan de basisscholen De 

Piramide (Europawijk) en De Globe (Boerhaavewijk) worden vanaf volgend jaar 

geëxploiteerd door Hero kindercentra. Op 15 december 2020 hebben Maureen 

Posthumus, directeur bestuurder van Hero kindercentra Peuteropvang en 

Marten Elkerbout, bestuurder van Stichting Spaarnesant en Stichting 

Peuterspeelzaal De Piramide de overnamedocumenten officieel getekend.  
  
Opvangorganisatie met veel expertise 
Marten Elkerbout: ‘De organisatie rondom peuteropvang en vroeg- en voorschoolse 

educatie (VVE) is heel intensief. Door alle veranderingen in de kinderopvang is het voor 

ons als schoolbestuur te kleinschalig om onze twee peuterspeelzalen in een aparte 

stichting te blijven organiseren. Daarom hebben wij besloten een goede partner te 

zoeken die de exploitatie kan overnemen. Die hebben wij gevonden in Hero 

kindercentra. Voor ons een vanzelfsprekende keuze, omdat zij al bijna 30 jaar ervaring 



hebben met peuteropvang in Haarlem. Op deze manier wordt de door onze 

peuterspeelzalen opgebouwde kwaliteit voortgezet.’  
  
De beste versie van zichzelf 
Maureen Posthumus: ‘De peuteropvang locaties De Mini Piramide en De Kleine Globe 

bieden al jaren een fijne speel- en leerplek voor peuters en hebben daarnaast een 

sociale functie voor de jonge ouders in de wijk. Ik kijk ernaar uit om vanaf volgend jaar 

onze expertise en ervaring in te kunnen zetten voor deze locaties. Hero kindercentra 

vindt het belangrijkrijk dat elk kind, met zijn of haar eigen talenten zich met veel plezier 

en op zijn eigen tempo kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Onze 

pedagogisch medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Ook tijdens de komende 

lockdown zijn de kinderen met ouders in vitale beroepen van harte welkom op onze 

noodopvanglocaties.’ 

 

 

Fietssleutels, jassen en tassen 

Nog steeds zijn er veel gevonden 

voorwerpen op school! We bewaren dit 

tot de kerstvakantie. Mist u iets, twijfelt 

u of wat u op de foto ziet van u of uw 

kind is, kom bij het brengen of halen 

even kijken. Vanwege de plotselinge 

Lock Down hebben we alles nog even 

laten liggen. We laten alles nog een 

week op school als we weer open zijn 

daarna gaat het naar de Kringloop of we 

gooien het weg. 

 

 

 

 

Digitaal contact met school 

Soms zijn er problemen met wachtwoorden  en/of inloggen op de 

digitale school programma’s.  Wij vragen u als 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. 

 

Bereikbaarheid van juf of meester 

Tijdens de kerstvakantie hebben juffen en meesters ook vakantie. Zij zijn dan 

niet bereikbaar, ook niet via teams of Social Schools. We vragen hiervoor uw 

begrip. 

 

Na de vakantie, vanaf maandag 4 januari zijn zij weer bereikbaar binnen de 

gebruikelijke schooltijden; 8.30 – 15.00 uur. 

      In die tijd kan er contact zijn, vragen gesteld worden en is er online instructie. 

 

Voor belangrijke, ernstige zaken of spoed kan er mail gestuurd worden naar; 

Thea.tichelaar@spaarnesant.nl 

 

 

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, geef dat dan door via de mail aan de leerkracht van uw kind. 

 



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?   

 

Ook tijdens de online lessen is aanwezigheid van uw kind op de afgesproken tijden 

noodzakelijk. Zijn er omstandigheden waardoor uw kind niet deel kan nemen, laat het de 

leerkracht weten via teams of Social Schools. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en 

een prachtig gezond 2021 ! 
 

 

 

De tovenaar van ZO Haarlem 

Na een aantal succesvolle kunstactiviteiten voor 

Schalkwijkse kinderen, hebben we nu als Kunstnest 

een droom. Wij willen in 2021 een echte speelfilm 

maken: ”De Tovenaar van ZO Haarlem”. Een 

productie met als basis de klassieke film “De 

Tovenaar van OZ” uit 1939. De film houdt dezelfde 

personages en verhaallijn als het origineel aan, maar 

wordt helemaal gemaakt met en door kinderen uit 

Schalkwijk (Zuid-Oost/ZO Haarlem). 

 

De film gaat over vriendschap, angsten, dromen en 

zelfacceptatie. De kinderen krijgen les in grimeren, 

maken eigen kostuums, oefenen met acteren en 

regisseren. Wij willen dat de kinderen de kans krijgen 

mee te kunnen doen voor een geringe bijdrage. Zij 

kunnen dan zo de kracht van verbeelding beleven en 

Kunstnest doet daarom mee aan Schalkwijk aan Zet. 

 

Bij deze nodigen we basisschoolleerlingen in 

Schalkwijk uit om zich op te geven voor de 

castingdagen. 

 

Geïnteresseerde kinderen (en meehelpende ouders) 

kunnen zich opgeven via  

de website of door een mail te sturen naar  

info@kunstnest.org 
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Muziektheater 
in de  

Kerstvakantie 

 In Centrum Schalkwijk 

 Van 21 t/m 24 december 

 Elke dag van 10 tot 16 uur 

 Elke dag een lekkere lunch 

 Voorstelling 24 dec 15.00 u 

 Iedereen van 9 tot 12 jaar 

9 tot 12 
- Op de Wereldmuziekschool 

- Met dans, muziek, theater, 

- Licht, geluid en kostuums 

- Decor bouwen  

- Samen een verhaal maken 

- Haarlempas gratis 
 

 

Muziek, Theater, Dans, in de Kerstvakantie 

De Wereldmuziekschool organiseert 4 dagen 
muziektheater in de kerstvakantie  
op de Wereldmuziekschool in Centrum Schalkwijk. 

Hou je van muziek, toneel spelen en dans, kom dan 
mee doen en schrijf je in door een e-mail naar 
info@wereldmuziekschool.nl  te sturen. Met de 

Haarlempas doe je  gratis  mee.  Alle informatie op  

www.wereldmuziekschool.nl/muziektheater 

Mogelijk gemaakt door Gemeente Haarlem en SCAS 
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