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Ouderinfo nr.  8    vrijdag 4 december 2020     

Maandag 7 december    We gaan versieren voor kerst 

Donderdag  17 december   Toneel van de klas voor een klas 

Donderdag 17 december   Kerstlunch 

Vrijdag  18 december   Laatste schooldag 2020 

Vrijdag 18 december   De Kerstvakantie begint! 

Maandag 4 januari    Studiedag Team, leerlingen vrij! 

Dinsdag 5 januari    We gaan weer naar school! 

 

 

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

 

 

PBS:  
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Sinterklaasfeest 

Vandaag vieren we het Sinterklaasfeest in aangepaste vorm 

vanwege de richtlijnen. Helaas zonder ouders en zonder grootse 

ontvangst voor de Sint en zijn Pieten. Het feest zal er voor de 

kinderen niet minder om zijn. In de onderbouwgroepen komt 

Sinterklaas op bezoek met één Piet. Iedereen viert in de eigen 

groep het Sinterklaasfeest. De bovenbouw groepen zien 

Sinterklaas even kort bij hun klas. 

Natuurlijk is er voor iedereen een cadeautje, een pakje drinken en een zakje 

pepernoten! 

 

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


Van Sint naar Kerst 

Vandaag wordt de Sinterklaasversiering weer opgeruimd en zullen we de 

school weer in kerststemming brengen. Dat geeft weer een hoop 

gezelligheid met de lichtjes en glinsterende kerstversiering. 

 

Toneel van de klas voor een klas 

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

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

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

plezier! 

De uiteindelijke voorstelling die hiervan gemaakt wordt kunnen we 

helaas niet aan de ouders laten zien. Daarom gaat iedere groep hun 

kersttoneel opvoeren voor een andere groep in de school. 

Kerstlunch 

Helaas is het vanwege Corona ook niet mogelijk ons gebruikelijke 

Kerstdiner te hebben. We kiezen daarom dit jaar voor een 

kerstlunch. Iedereen neemt een extra feestelijke lunch met lekkere 

hapjes mee naar school om ZELF op te eten. Helaas is uitdelen en 

eten van elkaars lekkernijen nu niet mogelijk. 

Natuurlijk maken we het in de klas weer gezellig, dekken we de 

tafels feestelijk en nemen we lekker lang de tijd voor de lunch! 

Meer informatie over hoe we dit gaan doen ontvangt u binnenkort. 

 

Groepsfoto’s 

Vanaf maandag 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. 

 

Ouderbijdrage: 

Bij het bezoek van Sinterklaas was er voor alle leerlingen een cadeautje en iets lekkers. 

Dat brengt kosten met zich mee die we betalen vanuit de ouderbijdrage. 

Alle kinderen krijgen iets, het lijkt daarmee logisch dat ook alle ouders hieraan 

een bijdrage leveren.  

Van veel ouders is de ouderbijdrage, of het eerste deel van de ouderbijdrage 

inmiddels ontvangen(Het restantbedrag te betalen in het voorjaar). Bent u daar 

nog niet aan toegekomen, wilt u dat dan aub snel doen? Wilt u wel betalen, 

maar heeft u moeite met de betaling, neemt u dan even contact op met juf 

Thea of meester Paul. 

  

Ook voor de kerstviering en festiviteiten is úw ouderbijdrage nodig.  

Langdurig verlof 

Juf Simone is sinds deze week met zwangerschapsverlof. Juf 

Annemieke is voortaan van maandag t/m donderdag in de groep en 

juf Astrid is er op vrijdag.  

 

 

 



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. Als de kerstvakantie begint, brengen we de 

gevonden voorwerpen naar de Kringloop of gooien het weg. 

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd 

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 bij ongelukjes (in de broek plassen), 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 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

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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