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Donderdag  13 mei  Hemelvaartsdag, iedereen vrij,  

                                         Suikerfeest 

Vrijdag  14 mei  Iedereen vrij! 

Maandag  17 mei  We gaan weer naar school 

Maandag  24 mei  Vrij i.v.m. Pinksteren 

Maandag  31 mei  Start CITO 

Donderdag  10 juni  Studiedag team, leerlingen vrij! 

Ma t/m woensdag 28 t/m 30 juni Rapportgesprekken 

Donderdag  8 juli    Laatste schooldag leerlingen 

Vrijdag  9 juli   Laatste werkdag team 

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

 

 

PBS:  
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Rapport  

Hebt u uw kind het rapport alweer mee naar school gegeven?  

Suikerfeest 

De Ramadan is bijna afgelopen, we wensen iedereen die hier aan 

deelneemt een mooi Suikerfeest. 

 

Het Suikerfeest valt tegelijk met het lange Hemelvaartweekend waarin 

iedereen vrij is. 

We wensen iedereen heerlijke dagen! 

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


Schoolreizen, kamp groep 8 

Helaas zijn er vanwege Corona nog zoveel richtlijnen dat het ook dit 

jaar onmogelijk is op schoolreis of schoolkamp te gaan. We 

overleggen met het team hoe we de kinderen op school en binnen de 

richtlijnen toch een leuke activiteit kunnen aanbieden. 

 

 

Groep 8 

Groep 8 is bezig met het laatste deel van hun basisschool tijd. We maken daar ook 

ondanks de richtlijnen een mooie periode van, waar ze met plezier op kunnen 

terugkijken. Helaas is het schoolkamp niet mogelijk, er wordt aan een ander programma 

gewerkt. 

De leerlingen werken met elkaar wel al aan een mooie en 

vrolijke afscheidsmusical.  
Er volgt een ander, aangepast programma waarvan we de 

dagen en data nog aan de ouders en leerlingen zullen 

doorgeven. 

 

Digitaal contact met school 

Soms zijn er problemen met wachtwoorden en/of 

inloggen op de digitale schoolprogramma’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 

 

  
Heel veel informatie over onze school is op de website te 

vinden. 

www.obsdeglobe-haarlem.nl 

 

 

 

 

 

 

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast  


