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Landelijke Lock Down, geen
school!

We wachten de berichtgeving af en laten het u weten wanneer bekend is dat de
leerlingen weer naar school kunnen/mogen komen.
Ouder Informatie Ochtend: Wij brengen u op de hoogte zodra dit weer mogelijk is.
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Bijzonder begin van 2021
Het nieuwe kalenderjaar is net zo vreemd begonnen als het vorige geëindigd is. Geen
leerlingen, ouders en team om persoonlijk een mooi en gezond nieuwjaar te wensen,
maar een Lock down en thuisonderwijs.
Voor dat thuisonderwijs een compliment aan alle leerlingen en ouders. Wat
is het ontzettend fijn te ervaren dat onze leerlingen zo digitaal vaardig zijn!
Iedereen was aanwezig bij de online lessen of zocht hulp als dat niet
helemaal lukte.
Voor iedereen was het heel duidelijk dat de vakantie voorbij was en de
online lessen gestart. Het is voor de kinderen en de leerkrachten een flinke
en vaak ook vermoeiende klus om op deze manier met onderwijs om te
gaan, maar de enorme inzet van iedereen is fantastisch!!
Het ziet ernaar uit dat online werken en contact hebben voorlopig nodig
blijft en door zal gaan.
Laten we hopen dat we elkaar weer snel in het echt kunnen zien en spreken.
Lock Down
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. Alleen voor leerlingen waarvan de ouders een vitaal beroep hebben
en wanneer er geen andere opvang mogelijk is, is het in overleg met de school
mogelijk gebruik te maken van noodopvang.
Ook bij de noodopvang houden we ons aan de richtlijnen en zijn we voorzichtig. De op te
vangen groep leerlingen mag niet te groot zijn. Leerlingen met
verkoudheidsverschijnselen en snotneuzen kunnen niet naar de noodopvang komen.
Voor vragen m.b.t. de noodopvang kunt u onder schooltijd bellen naar de school of
mailen naar juf Thea; Thea.tichelaar@spaarnesant.nl
Zorg om advisering bovenbouw
We hebben er begrip voor dat er onder
ouders van groep 8 - en wellicht ook in de
groepen 6 en 7 - toenemende zorgen zijn op
de invloed van deze periode op de
advisering. De schoolbesturen in de regio van Primair én Voortgezet Onderwijs – zijn
met elkaar in overleg om ervoor te zorgen
dat we alles in het werk stellen om de
kinderen van deze lichting(en) geen nadeel te laten ondervinden van de Lock down en
de mogelijke leerachterstand door afstandsonderwijs. We verwachten u daar vóór eind
januari meer over te kunnen zeggen.
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
Op 1 februari neemt juf Marit afscheid van onze school omdat zij weer gaat
studeren.
We wensen juf Marit heel veel succes bij haar studie en weten wel zeker dat zij
een fijne leerkracht gaat worden!
Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is sinds 1 januari overgenomen door HERO kindercentra.
HERO heeft besloten dat de peuters met een VVE indicatie sinds maandag 11
januari weer naar de speelzaal kunnen komen.

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
dat verschillende teamleden met dezelfde vraag bezig zijn en
zorgen we voor een snelle oplossing.
Bereikbaarheid van juf of meester
Juffen en meesters zijn gedurende de gebruikelijke schooltijden, van 8.30 tot
14.15 uur bereikbaar via teams of Social Schools. Na deze tijd bereiden zij de
lessen voor de volgende dag voor en hebben ook zij hun rust nodig. We
vragen hiervoor uw begrip.
Tijdens schooltijden is de school telefonisch bereikbaar; 023 5330297

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.
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

Online lezen, luisteren en leren met de bieb? Regel het nu vanuit huis!
E-books lezen, luisterboeken luisteren en leerzame spelletjes doen op Junior
Einstein, dat kan allemaal als je lid bent van de Bibliotheek. Nog niet lid van de
Bibliotheek? Schrijf je dan snel in, dan kun je gelijk lekker online lezen,
luisteren of leren!
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft vele kasten vol met boeken staan. Maar ja,
die is nu helaas dicht… Gelukkig hebben we online ook een bibliotheek. Hier vind je leuke
e-books, maar ook informatieve boeken. Heel handig voor je schoolwerk! Even geen zin
om te lezen? Dan is de LuisterBieb ideaal. Lekker luisteren naar een mooi boek, terwijl je
aan het spelen bent. En wat dacht je van Junior Einstein? Dat is een superhandige online
leeromgeving voor kinderen. En kleintjes kunnen digitale prentenboeken bekijken in
Bereslim of zich laten voorlezen in de Voorleeshoek.
Online lid worden
Wil jij hier ook gebruik van maken, maar ben je nog geen lid van de Bibliotheek?
Schrijf je dan nu in! Het kost je niets, want kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Als de
Bibliotheek weer open is, heten we je natuurlijk graag officieel welkom. Tegen die tijd
nemen we contact met je op met de vraag of je dit abonnement wilt omzetten naar een
vast abonnement.
Hoe werkt het?
Ga naar www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/wordlid en vul het inschrijfformulier in. Bij
het vakje over abonnementsvormen kies je voor het ‘Jeugd Basisabonnement’. Via de
mail ontvang je dan jouw tijdelijke lenersnummer. Met dit nummer kun je direct
gebruikmaken van onze online diensten.

We wensen je veel plezier met lezen, luisteren en alle andere online diensten!
Handige links


De Online Bibliotheek voor kinderen
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/online-bibliotheek-jeugd.html



Hoe leen ik e-books?
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/e-books/leen-je-bij-de-onlinebibliotheek.html



Hoe werkt de LuisterBieb?
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/luisterbieb.html



Wat is Junior Einstein?
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/digitale-bronnen/junioreinstein.html
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