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Maandag   8 maart    Start Cito toetsen tot 31 maart 

Ma/vrijdag  15 t/m 19 maart  Online Voorgangsgesprekken gr. 1 t/m 7 

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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Ouderinfo op donderdag 

Vanaf vandaag ontvangt u voortaan de Ouderinfo op donderdag i.p.v. op vrijdag. 

Één keer per twee weken komt de Ouderinfo via Social Schools naar u toe en brengen 

we u op de hoogte van de belangrijke zaken voor u en uw kind en onze school. 

 

Personele zaken 

-Meester Paul werkt op drie verschillende scholen van ons bestuur. M.i.v. deze 

week werkt hij iets minder bij ons en iets meer op één van de andere scholen. 

Meester Paul is aanwezig op; maandagochtend, woensdagochtend en 

donderdagochtend.  

-Juf Susanne is weer terug van verlof. Zij werkt op maandag in groep 6. Juf 

Annemieke is daar van dinsdag t/m donderdag. 

-Juf Josien heeft een hele lange periode bij ons ingevallen in groep 4. Dat 

heeft ze heel goed gedaan, de kinderen, de ouders en het team waren blij 

met haar inzet! Haar hulp is nu nodig op een andere Spaarnesantschool. We 

bedanken haar voor alles en wensen haar veel succes op de andere school. 

-Juf Astrid zal tot aan de meivakantie de hele week aanwezig zijn in groep 4. 

Na de meivakantie is juf Susanne weer meer op school en dan zullen juf Susanne en juf 

Astrid ieder een deel van de week in de groep zijn. Juf Astrid is inmiddels al een tijdje bij 

ons op school en bekend bij de leerlingen. 

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


 

 

Stagiaires 

We zijn blij dat er weer juffen en een meester die dit mooie vak willen 

leren en dat bij ons op school komen doen. In groep 3, groep 6 en 

groep 8 zijn deze stagiaires twee dagen per week aanwezig. 

 
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. 

 
Toezicht buitenspelen 

Dagelijks spelen onze leerlingen tussen de middag in de lunchpauze een half uur 

buiten. Steeds twee groepen tegelijk, maar i.v.m. de richtlijnen ieder 

op een eigen deel van het plein. Tijdens het buitenspelen hebben de 

leerkrachten een half uurtje pauze en toch is er bij dat buitenspelen 

toezicht nodig. Andere op school aanwezige teamleden houden toezicht 

op het plein en zo zijn er ook twee moeders die dit met veel plezier doen. 

We zijn op zoek naar moeders, of vaders, die tussen de middag; tussen 11.45 en 12.45 

uur toezicht willen houden op het plein. In overleg maken we afspraken over de dagen, 

tijden en groepen. Voor uw hulp ontvangt u een ‘kleine’ vrijwilligersbijdrage. Hebt u 

interesse, wilt u meer weten, wilt u ons helpen, neem dan contact op met juf Geja, juf 

Thea of meester Paul. 

We kunnen uw hulp echt goed gebruiken!! 

 

Snottebellenprotocol 

4-12-jarigen thuisblijven en testen bij klachten 

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het 

thuisblijf- en testbeleid vanaf maandag 8 februari aangepast. Zij 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. 

 

Vragenlijst 

De ingevulde vragenlijsten die we hebben teruggekregen  van diverse ouders uit de 

verschillende groepen laten ons zien dat de ouders bijzonder tevreden zijn over ons 

online onderwijs.  Ouders hebben gezien en ervaren dat de kinderen veel leren, 

hard werken en écht hun best doen! Dat het niet altijd makkelijk was om thuis met 

de kinderen aan het werk te gaan of hen te helpen werd ook aangegeven. Iedereen 

is blij dat we weer lekker met elkaar naar school kunnen gaan! 

 

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. 

In de voorjaarsvakantie was er opnieuw een persconferentie. Er zijn helaas nog geen 

versoepelingen van de maatregelen mogelijk. Mocht dat wel zo zijn en heeft dat 

gevolgen voor de school en de leerlingen dan brengen we u 

daarvan op de hoogte. 

 

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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