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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 

Donderdag   1 juli   Sport/spel en afscheidsmiddag juffen 

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? 

Vanuit ons bestuur blijft het dringende advies ons te 

houden aan de richtlijnen. Mogelijk worden er rond 

23 juni versoepelingen aangekondigd, die dan per 1 

juli ingaan……  

Wanneer we meer weten stellen we u uiteraard op de 

hoogte. 

 

Gevonden voorwerpen 

In de hal van het hoofdgebouw hangen jassen en tassen (gevuld met 

broodtrommels en bekers), sjaals, een bodywarmer(tijgerprint) en 

handschoenen die van niemand lijken te zijn. Mist u iets, kom even kijken of 

vraag uw kind op te letten of er iets van haar of hem bij is. Blijft het 

liggen…..dan gooien wij het weg. 

 

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


Indelen groepen en inschrijven  

Aan het einde van het schooljaar zijn we druk doende om de groepen 

voor het nieuwe schooljaar in te delen. Het dan van belang te weten 

hoeveel kinderen er in de groepen zijn. Wilt u nog een dochter of zoon 

aanmelden voor het nieuwe jaar, of weet u dat u gaat verhuizen in of na 

de zomer, laat ons dat dan a.u.b. tijdig weten. 

 

Peuters 

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. U klikt dan op peuteropvang en 

kiest voor Ramaerstraat. De Kleine Globe is hetzelfde als locatie 

Ramaerstraat. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen of de 

poster m.b.t. de manier van aanmelden op school bekijken om te weten wat te doen. 

Ook hier is op tijd inschrijven nodig om een plekje te kunnen krijgen. 

 

Afscheid juffen 

Inmiddels is het iedereen bekend dat een aantal juffen onze school m.i.v. de 

zomervakantie gaat verlaten. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan, maar 

met alle leerlingen en medewerkers van de school nog één keer een echt 

Globefeest vieren. 

 

Donderdagmiddag 1 juli is er een sport en spelmiddag op ons plein 

(bij goed weer).We willen de middag starten met een gezamenlijke 

lunch, alle kinderen op het plein! 

Daarna een gezellige middag en tot slot aandacht voor het afscheid. 

Indien de richtlijnen het toelaten Willen we aan het eind van de 

middag de ouders uitnodigen en hen  en de juffen de kans bieden afscheid te nemen. Of 

dat kan……hopen we binnenkort zeker te weten. (persconferentie en richtlijnen 23 juni) 

 

Hulp gevraagd 

We zijn op zoek naar moeders die pannenkoeken willen bakken voor 

een gezellige schoollunch bij het afscheid van de juffen. 

Donderdag 1 juli willen we op het plein met alle groepen lunchen en 

genieten van lekkere pannenkoeken. 

Als er in elke groep een paar moeders zijn die pannenkoeken willen 

bakken en deze voor 12 uur naar school brengen zou dat een mooi 

begin van ons feest zijn! 

Alles wat er nodig is voor de pannenkoeken wordt vanuit school gekocht 

en staat tevoren klaar om door de moeders opgehaald te worden. 

 

Wie helpt ermee met bakken? We hebben aardig wat pannenkoeken 

nodig.  

Belt u even naar school, stuur een social schools, of laat het weten aan 

juf Thea. 

 

Nieuwe schooljaar 

Als altijd aan het einde van het schooljaar is iedereen benieuwd bij wie zij 

volgend jaar in de groep komen. We willen dit bekend maken in de week van de 

rapportgesprekken. 

 

Er zijn inmiddels sollicitatiegesprekken gaande voor nieuwe juffen en meesters 

op onze school. We zijn er zeker van dat we volgend jaar weer met een fijn 

team verder kunnen gaan. Er is zelfs alweer iemand aangenomen! 

 

Op de fiets 

Nu het mooier weer wordt merken we dat steeds meer kinderen op de 

fiets naar school komen. Bewegen is gezond, daarom is fietsen ook fijn.  
Maar……véél van de kinderen die op de fiets komen wonen héél dicht bij 

de school. Er staan steeds meer fietsen in de stalling, er liggen fietsen in 

de stallen, er vallen fietsen om etc. We doen daarom het vriendelijk 

verzoek om niet op de fiets naar school te komen als dat niet nodig is. 

Lekker lopen als je dichtbij woont is ook héél gezond! 



Groep 8 

Groep 8  heeft het druk met het instuderen van de musical. We vragen de ouders de 

avond van de uitvoering vrij te houden in hun agenda. 

 

De uitvoering van de musical vindt plaats op 

Dinsdagavond 29 juni 

 

De leerlingen gaan ’s middags al op de fiets naar de 

schouwburg om daar te oefenen op het podium. 

 

We zijn van plan om nog een aantal afscheidsactiviteiten in plaats van het schoolkamp te 

gaan doen, maar ook daarbij zijn we afhankelijk van de richtlijnen. Wanneer we meer 

weten, hoort u van ons. 

 

 

 

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. Van 12.00 tot 14.00 uur is er voor elke groep een 

leuk en divers aanbod. We sluiten de dag als altijd af in de klas en 

gaan gewoon om 14.15 uur naar huis. 

 

 

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.  

 

Social School 

Is uw account geactiveerd ? U ontvangt dan alle belangrijke 

informatie vanuit school. Meester Boubker en meester Paul 

willen u graag 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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