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Maandag  31 mei  Start CITO 

Vrijdag   4 juni  Laatste dag Schoolfruit 

Donderdag  10 juni  Studiedag team, leerlingen vrij! 

Dinsdag  22 juni  BOOSTERS! 

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

Dinsdag  29 juni  Musical groep 8 in de Stadsschouwburg 

Vrijdag  2 juli    Rapport mee naar huis 

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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Aanpassing richtlijnen? 

Langzaamaan ontstaan er versoepelingen in de 

richtlijnen rondom Corona. Voor de school zijn er 

helaas nog geen versoepelingen te melden. Ons 

bestuur volgt de informatie op de voet en laat het 

ons weten als er weer meer mogelijk is ten behoeve 

van alle leuke en zo gewenste activiteiten rondom de afsluiting van het schooljaar.  

Wanneer we meer weten stellen we u uiteraard op de hoogte. 

 

Inschrijven  

Ouders van kinderen die 3 jaar worden ontvangen vanuit de gemeente bericht om hun 

kind in te schrijven voor de basisschool. Het is belangrijk dat ouders tijdig een keuze 

maken en hun kind inschrijven om zeker te zijn van een plekje in de kleutergroep. 

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


Hebt u de brief ontvangen voor één van uw kinderen die 

nog niet bij ons op school zit, levert u de brief dan a.u.b. 

snel in. Weet u van iemand uit uw omgeving dat zij graag 

bij ons naar school willen gaan, vertel hen dan tijdig in te 

schrijven. 

 

Voor het inschrijven voor de peutergroep is ook tijdige inschrijving van belang. Dat kan 

helaas niet meer op school, u kunt daarvoor terecht op de website van HERO 

kindercentra en dan aangeven dat u plaatsing wenst voor De Kleine Globe. 

 

Personele zaken 

Op school wordt er hard gewerkt aan de organisatie voor het volgende schooljaar. 

Inmiddels is duidelijk dat naast juf Thea nog een aantal teamleden de school zullen 

gaan verlaten.  
-Juf Alouette zal na 18 mooie jaren, met al haar opgedane 

ervaring, na de zomer gaan werken op IKC Kennemerland/SBO 

De Satelliet.  

-Juf Afra zal na 30 jaar met plezier te hebben gewerkt gaan 

genieten van haar welverdiende pensioen. 

-Juf Margreet wil na 6 jaar bij ons ook een nieuwe uitdaging 

aangaan op een andere school. 

-Juf Susanne woont nog niet zo lang in Haarlem en wil graag andere scholen 

leren kennen en zal daarom ook onze school verlaten. 

-Juf Annemieke is sinds september tijdelijk bij ons op school in groep 6. Na de 

zomer zal zij op een andere school verder gaan. 

-Juf Astrid is sinds december ter vervanging in onze groep 4. Na de zomer gaat 

zij weer op andere scholen vervangen. 

 

We zijn blij dat er natuurlijk ook veel lieve en fijne juffen en meesters op onze school 

blijven!  

-Juf Anne, juf Daphne, juf Hanny, juf Ellen, juf Aicha, juf Geja, juf Frederieke, juf 

Simone, juf Judith, meester Mike, meester Boubker, meester Pieter en meester Paul. 

 

Zij gaan er samen met de nieuwe collega’s voor zorgen dat De Globe een goede en fijne 

school blijft met alle mooie dingen die daar bij horen! 

 

Groep 8 

Groep 8  heeft de prachtige kans gekregen om de eindmusical op te voeren in de 

Stadsschouwburg. Dat is een unieke kans waar we graag gebruik van maken! 

Optreden op een echt podium is een echte theaterzaal is heel bijzonder en speciaal! 

De leerlingen werken heel enthousiast met elkaar aan een 

mooie en vrolijke afscheidsmusical.  
We zijn nog in afwachting van de richtlijnen met 

betrekking tot het aantal toeschouwers. We hopen dat er 

flink wat publiek in de grote zaal aanwezig mag zijn tegen 

die tijd. 

 

De uitvoering van de musical vindt plaats op Dinsdagavond 29 juni 

 

De uitvoering is een week eerder dan op de jaarkalender is aangegeven i.v.m. 

beschikbaarheid van de schouwburg. De afscheidsactiviteiten die we doen in plaats van 

de schoolreis plannen we daarom ook in de dagen na deze musical. 

 

Schoolfruit 

Na de Lock Down is de periode waarin we schoolfruit zouden krijgen 

gelukkig verlengd. Elke week smullen we nog van 3 soorten fruit. 

Aan alle mooie dingen komt een eind en vrijdag 4 juni krijgen we voor 

de laatste keer schoolfruit. 

We doen ons best om voor volgend jaar weer mee te mogen doen met 

deze mooie actie! 

 

 

 



Boosters 

Dinsdagmiddag 22 juni is er een gezellige, vrolijke, feestelijke, sportieve 

activiteitenmiddag voor groep 1 t/m 8 op onze school. 

Er zijn diverse sport, spel, muziek en nog veel meer activiteiten 

waar de kinderen met hun eigen groep en leerkracht aan deel 

kunnen nemen. Ook hier houden we rekening met de Corona               

richtlijnen. Meer informatie volgt nog. 

 

 

Pokémon 

Veel van onze leerlingen hebben Pokémonkaartjes en spelen daar met elkaar 

met veel plezier mee. Echter, het spelen met de kaartjes, maar ook het 

denken aan het spelen met de kaartjes zorgt voor veel afleiding tijdens het 

lesprogramma. Het is een favoriet gespreksonderwerp en neemt daarmee 

veel tijd in beslag. We maken de afspraak dat de kaartjes alleen voor- en na 

schooltijd en in de pauzes uit zakken en tassen gehaald mogen worden.  

 

 

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 
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