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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! 

Maandag  12 april  Start Ramadan 

Maandag/vrijdag 12/16 april  Rapportgesprekken 

Vrijdag   16 april  Rapport mee naar huis 

Dinsdag/woensdag 20/21 april IEP Toets groep 8 

Maandag  26 april  Meivakantie 

Dinsdag   27 april  Koningsdag 

Zondag  9 mei   Moederdag 

Maandag  10 mei  We gaan weer naar school! 

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

 

 

PBS:  
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Rapport gesprekken 

Ouders willen graag weten hoe het staat met de schoolontwikkelingen van hun kind en 

ook de leerlingen zelf zijn nieuwsgierig naar de behaalde resultaten. De 

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

geven. U hebt inmiddels het verzoek voor inschrijven voor de 

gesprekken ontvangen. U ontvangt komende week de 

definitieve uitnodiging. 

 

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


CITO 
De afgelopen periode 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. 

 

 

Paasweekend 

Dit weekend is het Pasen. Vrijdag 2 april zijn de leerlingen vrij i.v.m. 

Goede Vrijdag en maandag zijn zij vrij i.v.m. 2e Paasdag. We wensen 

iedereen een fijn lang weekend! 

 

Dinsdag 6 april zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het 

team. Woensdag 7 april zien we alle leerlingen weer graag bij ons op 

school. 

 

School en Peuterspeelzaal 

De Peuterspeelzaal “De Kleine Globe” is nog steeds bij ons op school en in het 

gebouw. Echter, de zaal hoort nu bij Hero Kindercentrum. Het kan daardoor 

voorkomen dat schoolvakanties en studiedagen niet meer op dezelfde 

dagen/data zijn.  
Let u als u kinderen op de speelzaal en de school hebt a.u.b. 

goed op beide kalenders en de verschillende berichtgeving. 

 

De Peuterspeelzaal is dinsdag 6 april gewoon geopend. De school is voor 

de leerlingen gesloten i.v.m. een studiedag. 

 

 
Dokter, tandarts, specialist, paspoort en nog veel meer 

Regelmatig komt het voor dat er vrij gevraagd wordt i.v.m. een afspraak bij de 

dokter, een specialist of een bezoekje aan de gemeente onder schooltijd. 

Onze school is alle dagen vroeg uit! Na 14.15 uur is er veelal ook een 

mogelijkheid om afspraken te maken. Wij verzoeken u vriendelijke maar ook 

dringend om afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. 

Leerlingen missen de uitleg, een deel van de les en werktijd om de opdrachten 

te maken als zij niet op school zijn. De lessen in de groep gaan gewoon door en 

het is voor kinderen niet fijn dingen te missen of op een ander moment in te moeten 

halen. 

In het belang van de kinderen vragen we u de afspraken buiten schooltijd te plannen. 

 
Gezonde lunch 

Op school vinden wij het belangrijk dat kinderen leren wat gezond 

eten en drinken is en hoe je daar mee omgaat. Hoe je zelf gezond 

blijft en hoe je op een gezond gewicht blijft. 

Er zijn afspraken over ‘gezonde traktaties’ en water drinken en 

over wat je als ’10 uurtje’ en lunch mee naar school neemt.  
Het komt voor dat leerlingen voor schooltijd zelf naar de winkel 

gaan om iets voor de lunch te halen. Helaas blijkt dat niet altijd 

een gezonde keuze te zijn…. Soms halen ouders ook even snel 

iets omdat thuis het brood op blijkt te zijn. We zien dan lekkere broodjes binnenkomen, 

maar helaas niet altijd een gezonde keuze. 

We vragen daarom leerlingen en ouders a.u.b. een keuze te maken passend bij de 

schoolafspraken. Als iedereen voor gezond kiest, maken we er samen fijne pauze en 

lunchmomenten van. 

 

Schoolarts groep 7 

Ieder jaar krijgen de leerlingen in groep 7 een oproep van de schoolarts. Er 

wordt gekeken naar de ontwikkeling van de kinderen, groei, gewicht, gehoor, 

ogen etc. Dit jaar vinden de onderzoeken niet op school plaats, maar worden de 

leerlingen in de meivakantie uitgenodigd bij de Schoolarts op locatie.  

 

 



Ramadan 

Maandag 12 april start de Ramadan. We wensen iedereen binnen de Corona richtlijnen 

een mooie periode. 

Ieder jaar weer ervaren we dat veel van onze leerlingen thuis onderdeel zijn en willen 

zijn van deze speciale tijd en alles wat daarbij hoort. 

Een belangrijk onderdeel daarvan is het vasten. Hoewel we hiervoor begrip hebben 

willen we er ook op wijzen dat jonge kinderen het nodig hebben op tijd te eten en te 

drinken en te slapen om de energie te hebben om op school te kunnen werken en 

functioneren. 

Wij verzoeken u de kinderen op schooldagen als altijd hun tussendoortje/fruit en lunch 

mee te geven. Na schooltijd en in het weekend meedoen met de grote mensen is een 

mogelijkheid om hen toch deel uit te laten maken van de Ramadan. 

Veelal gaan de kinderen in deze periode ook later naar bed, komen minder uitgerust op 

school en hebben meer moeite zicht te concentreren. Regelmaat en rust helpt de 

kinderen om de aandacht bij het schoolwerk te houden.  

De eerste twee weken van de Ramadan is er gewoon school, de 

laatste twee weken is het meivakantie. De laatste weken bieden 

een mooie kans voor de kinderen om écht helemaal mee te doen. 

Met begrip voor elkaar, voor wat kan en wat moet, moet het ook 

mogelijk zijn deze speciale tijd voor iedereen tot een fijne tijd te 

maken! 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 

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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