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Ouderinfo nr.  21   donderdag  24  juni 2021     

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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Versoepeling richtlijnen? 

Het kabinet heeft besloten de richtlijnen voor het onderwijs te versoepelen per 26 juni. 

Handen wassen en het snottebellenprotocol blijft!  

We mogen wel weer met de verschillende groepen samen 

buitenspelen. Dat is fijn! 

 

Vakantie verlof 

Donderdag 8 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen. Om 14.10 uur verzamelen 

we op het plein om met elkaar het schooljaar af te sluiten. 

Vrijdag 9 juli is het team nog op school voor de laatste werkzaamheden van dit 

jaar en de eerste voorbereidingen voor het nieuwe jaar. 

Vanuit leerplicht zijn er strikte richtlijnen dat er geen extra vakantie verlof 

gegeven mag worden die verbonden is aan vakanties. Ook niet als het om een 

enkele dag of een paar dagen gaat. 

 

Overigens mag extra verlof alleen in uitzonderlijke gevallen gegeven worden, 

extra verlof op andere dagen gedurende het schooljaar kan ook niet zomaar. 

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


Verhuizing 

Ieder jaar rond de vakantie worden we verrast door 

berichten van ouders dat zij gaan verhuizen. Vaak is dat heel 

fijn voor het gezin! Soms is het nieuwe huis te ver van onze 

school om hier te kunnen blijven. Weet u nu al dat u gaat 

verhuizen en hier na augustus niet zult zijn, laat het dan 

a.u.b. tijdig weten? Wij houden hier dan rekening mee bij de groepsindeling. Ook is er 

altijd even contact met de nieuwe school om de benodigde informatie m.b.t. het 

schoolwerk door te geven. Het is fijn als dat voor de zomer kan worden gedaan. 

 

Hulp gevraagd 

We zijn nog op zoek naar moeders die pannenkoeken willen bakken voor een 

gezellige schoollunch op donderdag 1 juli. 

Wanneer er niet genoeg moeders zijn die kunnen helpen (bakken mag 

gewoon thuis) dan kan deze lunch helaas niet doorgaan…. 

De leerkracht van uw kind hoort graag van u als u wilt bakken. 

Alles wat nodig is voor de pannenkoeken staat op school voor u klaar. 

 

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!  

 

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 hadden we een gezellige, vrolijke, feestelijke, sportieve 

activiteitenmiddag voor groep 1 t/m 8 op onze school. ‘The Good Foundation’ heeft met 

de hulp van verschillende organisaties een prachtig programma aangeboden voor onze 

leerlingen. Het was een bijzondere ervaring om na alle Corona richtlijnen en 

onmogelijkheden weer met elkaar op ons schoolplein te zijn en, hoewel nu nog wel 

alleen met de eigen groep zo heerlijk bezig te zijn! 

De diverse sport, spel, muziek en nog veel meer activiteiten waar de kinderen met hun 

eigen groep en leerkracht aan deel konden nemen waren erg leuk!  

De Pannakooi, het Kanjamspel, Streetdance, Bucket drums, Samenspel en heerlijk 

zingen, alles met veel plezier en inzet van iedereen.   www.thegoodfoundation.nl 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thegoodfoundation.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cea424cac5166499214b508d9348b7294%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C637598595800640344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9b%2FXzJPxHbm3OQopRZWv7h95EsaAWvsf0aAdICrxbiA%3D&reserved=0


   
 

 

Schoolvakanties en studiedagen 2021-2022 

Herfstvakantie:    16 okt t/m 24 okt.  
Kerstvakantie:    25 dec t/m 9 jan. 

Voorjaarsvakantie:             19 febr. t/m 27 febr. 

Pasen:      18 april 

Meivakantie:              23 april t/m 8 mei  

Hemelvaart:     26 mei t/m 27 mei 

2e Pinksterdag:    6 juni 

Zomervakantie:    16 juli t/m 28 aug. 2022 
 

Studiedagen, leerlingen vrij:  

22 september, 15 oktober, 25 november, 10 januari, 19 april, 7 juni en 13 juli.  

 

 

Na de zomervakantie zelf meenemen ajb.: 

Aan iedere leerling vragen wij een aantal schoolpullen zelf te 

verzorgen: 

Kleuters: 24 rings multomap met insteekhoezen, koptelefoon of 

oortjes om te gebruiken bij de school IPad, gymschoenen voorzien 

van naam en een bidon met water.  
 

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen mee:  

- Etui met 2 blauw schrijvende pennen, tekenpotlood, gum en puntenslijper, liniaal, 

kleurpotloden en stiften, schaar en plakstift. 

-Koptelefoon of oortjes om te gebruiken bij de school IPad (vanwege hygiëne)  

-gymschoenen en gymkleding 

-Leerlingen van groep 6 t/m 8 een notitieblokje (opschrijven wat je mee moet 

nemen/moet doen) 

 

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 

 

 

 

 

 

Leerlingen beleven de mooiste 

verhalen met de gratis online 

Bibliotheek-app 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de 

mooiste verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. 

Ze downloaden simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online 

Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb. 

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege 

achterstanden door de Lock downs. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra 

belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app! 

 Lekker lezen op vakantie 

Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie 

strandstoel op digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel 

heel gemakkelijk: je leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken 

op een telefoon of tablet met de online Bibliotheek-app. 

Hoe werkt Boek 'n Trip? 

 Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 

 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 

 Elk boek drie weken lenen 

 Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 

 Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 

 Toegang tot duizenden jeugdtitels 

 Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 

 Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier. 

Voorkom terugval 
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven 

niet speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Zo komen ze 

ontspannen en belezen weer terug op school en voorkom je een terugval in het AVI-

niveau. Ook voor leerlingen die al wél lid zijn van de bieb staan dezelfde leuke boeken 

klaar om deze zomer door te kunnen lezen. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3D756wmkkopdnzcpnrj%26nstatid%3D31j106mz5%26info%3D60d4ep1%26L%3D10506%26F%3DH&data=04%7C01%7C%7C49945b6a4cf642e991f708d930940581%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C637594234565833589%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aQOJno7PCCCaT6DkW3cXllgpWyMxSm%2BNGB2nqUQOlbE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3D756wmkkopdnzcpnrj%26nstatid%3D31j106mz5%26info%3D60d4ep1%26L%3D10506%26F%3DH&data=04%7C01%7C%7C49945b6a4cf642e991f708d930940581%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C637594234565843550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kIgH58tkJXbz4mbqNsH55vLREWHm5O%2BULRjiLD7GTtw%3D&reserved=0


Tip ouders en leerlingen 

Help jij je leerlingen ook door te lezen tijdens de vakantie? Tip ouders in je nieuwsbrief 

of via je sociale kanalen over het actieabonnement met deze tekstsuggestie. Na de 

zomer kunnen je leerlingen blijven doorlezen met een jeugdlidmaatschap bij de lokale 

Bibliotheek. In veel gevallen is ook dat lidmaatschap gratis.  

Alvast een hele fijne zomer gewenst, 

Jeugdbibliotheek.n 
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