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Woensdag  24 maart  Dansworkshop kleuters 

Vrijdag   2 april  Goede Vrijdag, iedereen vrij! 

Maandag   5 april  Pasen, iedereen vrij! 

Dinsdag  6 april  Studiedag team, leerlingen vrij! 

Woensdag  7 april  We gaan weer naar school! 

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

 

 

PBS:  
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Voortgangsgesprekken en rapport gesprekken 

Deze week hebben de meeste ouders en leerlingen met de leerkrachten 

een voortgangsgesprek gevoerd. Er is met elkaar gesproken over de 

ervaringen bij het thuisonderwijs en de manier waarop gewerkt is aan 

het schoolwerk. Er is gesproken over wat goed gaat en waar nog extra 

hulp, inzet of aandacht voor nodig is. 

Dit was geen bespreking over resultaten of cijfers. De rapportgesprekken 

in de week van 12 t/m 16 april zullen daar meer duidelijkheid in geven. 

 

CITO 
De afgelopen weken is de Cito M in de groepen afgenomen. Deze Cito toets 

telt niet mee voor de advisering. We willen door het afnemen van de 

Citotoets wel zicht krijgen op de ontwikkeling van de kinderen. Zo weten 

we goed waar nog aan gewerkt moet worden de komende maanden en 

kunnen we de kinderen op de juiste manier begeleiden. 

 

Schoolfruit 

3 dagen per week genieten we van het schoolfruit. Het ontdekken van fruit- 

en groente soorten en het proeven van iets wat je niet kent blijkt 

tegelijkertijd leuk en spannend te zijn.  

Vanwege de Lock down wordt het leveren van het schoolfruit voortgezet t/m 

31 mei. 

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


 

Aanmelden op school 

Ouders van kinderen die drie jaar worden 

krijgen bericht van de gemeente dat zij 

een keuze dienen te gaan maken voor een 

basisschool. Het formulier moet voor de 

genoemde datum in de brief op de school 

waar u uw kind het liefst geplaatst zou 

zien worden ingeleverd. Na verwerking via 

het plaatsingsbeleid wordt de 

plaatsing/inschrijving definitief. Wilt u voor 

uw kind een plekje bij ons op school? 

Lever de brief dan in bij juf Thea of meester Paul. 

 
Buitenspelen 

Waar gespeeld wordt hebben kinderen plezier. Tijdens het spel 

ontdekken zij ook wat ze wel of niet leuk of fijn vinden. Jammer 

genoeg lukt het niet altijd dat met woorden op te lossen. Soms 

ontstaan er incidenten die de kinderen zelf op kunnen lossen, 

soms hebben ze daar de hulp van een volwassene bij nodig. De 

collega’s die toezicht houden proberen zoveel mogelijk te letten 

op alles wat er gebeurt.  

Vanuit onze PBS aanpak werken we met de kinderen aan een 

positieve manier van omgaan met elkaar. 

Kinderen kunnen vaak de afspraak wel benoemen, maar op het moment 

zelf is het soms lastig om toe te passen. 

We proberen zoveel mogelijk probleempjes te voorkomen en in ieder 

geval weer op te lossen. Dat doen we bij voorkeur op school en op het 

moment zelf.  
Onze schoolafspraak is: “je houdt je handen en voeten bij jezelf” en zelf 

“Stop hou op” zeggen, of de hulp van de begeleider vragen. Alle 

kinderen kennen de afspraak en gelukkig weten ze dit meestal ook toe te passen. 

 

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. 

 

Corona maatregelen 

Via Social Schools houden we u op de hoogte van aanpassingen in de richtlijnen. 

Duidelijk is:  

Kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, 

moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven 

en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet 

als ze af en toe hoesten of bekende chronische 

luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts 

en benauwdheid." Zie hiervoor ook het bericht van de GGD 

dat u via Social schools ontvangen hebt. 

 

Social School 

De Ouderinfo, andere berichten vanuit de school of van de 

leerkracht van uw kind worden aan u verstuurd via Social 

Schools. Alle ouders krijgen een account, maar moeten dat 

ook activeren. We merken regelmatig dat ouders hier toch niet bekend mee zijn, of via 

andere ouder de informatie krijgen, of de informatie missen….. Kent u iemand die Social 

Schools nog niet gebruikt, of die nog niet goed weet hoe dat moet, vertel hen dan dat 



meester Boubker en meester Paul altijd willen helpen dit account te activeren. Het lezen 

van de berichten is van belang om op de hoogte te zijn van alles wat vanuit school in het 

belang is 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.   

Zijn er omstandigheden waardoor uw kind niet naar school kan 

komen, bel dan tussen a.u.b. tussen 8.00 en 8.15 uur naar 

school: 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 
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