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Donderdag  8 juli    Laatste schooldag leerlingen 

Vrijdag  9 juli   Laatste werkdag team 

Woensdag 18 augustus  Team op school t.b.v. voorbereidingen 

   schooljaar 

Maandag  23 augustus  1e schooldag 2021-2022 

 

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

  

GLOBE; Groeien, Leren, Ontdekken, Betrokken, Enthousiast  

 

 

De laatste Ouderinfo van dit schooljaar 

Voor u ligt de laatste Ouderinfo van dit schooljaar. Vandaag om 14.15 uur 

begint voor de leerlingen de zomervakantie. Morgen, vrijdag 9 juli is het 

team nog op school om de laatste dingen van dit schooljaar af te ronden en 

een klein stukje voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. 

 

Een afscheidsbericht 

In januari 2015 ben ik gestart op De Piramide. Een school die volop in ontwikkeling was 

en waarvoor het voltallige team zich enorm heeft ingezet. Met 

ontzettend veel plezier en enthousiasme heb ik de laatste 6 ½ jaar op 

“de mooiste en leukste school” van de Boerhaavewijk gewerkt. De 

Piramide werd “De Globe”,  een school waar leerlingen en ouders 

graag komen en dit ook graag verder vertellen. De school is verbouwd, 

het aantal leerlingen is gegroeid, het onderwijs biedt de leerlingen 

uitdaging en er is een prima uitstroom naar het voortgezet onderwijs, 

we hebben met elkaar mooie feesten gevierd, er is prettig contact 

tussen ouders en teamleden. Het is niet makkelijk om zo’n fijne plek te 

verlaten…………….toch zijn er momenten waarop je een keuze moet 

maken…. 

Tot en met 31 juli ben ik directeur van De Globe, vanaf 1 augustus ligt 

de verantwoordelijkheid voor de school bij Ruscha Wijdeveld en Robin van Norde. Zij 

stellen zich ook in deze Ouder Info aan u voor. 

 

Ik dank alle kinderen voor de mooie momenten die we samen hebben meegemaakt, 

maar ook voor de oplossingen die we met elkaar gevonden hebben als het even iets 

minder ging. 

Ik kijk terug op fijne contacten met ouders, vrolijke ontmoetingen en soms lastige 

gesprekken. Door in gesprek te blijven zijn we met elkaar steeds weer gekomen tot wat 

het beste was voor uw kind, onze leerling! 

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


Het werken met het team was elke dag weer een feestje. Enorm betrokken en gedreven 

juffen en meesters die de kinderen écht zien, écht willen helpen zich verder te 

ontwikkelen, écht plezier hebben en samen écht hard werken. 

Kinderen, ouders en team, met elkaar voor de ‘mooiste en leukste school van de 

Boerhaavewijk’, dat is wat ik meeneem als prachtige herinnering, dat is waar ik 

iedereen voor wil bedanken!! 

 

Thea Tichelaar 

 

Afscheid  

Naast het vertrek van juf Thea verlaten jammer genoeg ook andere juffen onze school: 

Juf Annemieke en juf Astrid hebben beiden een heel groot deel van dit jaar ter 

vervanging bij ons op school gewerkt. 

Juf Susanne die in groep 4 en 6 gewerkt heeft gaat naar een 

andere school.  
Juf Margreet gaat na meer dan 5 jaar bij ons op school, met 

het werken in de klas en als specialist PBS en rekenen, naar 

het Voortgezet Onderwijs. 

Juf Alouette gaat na 18 jaar als IB-er hier verder op het IKC 

in Schalkwijk. Haar inzet voor de school, haar verbondenheid 

met de leerlingen en hun gezin was fantastisch! 

Juf Afra gaat na 35 jaar verbonden te zijn geweest aan onze 

school met vervroegd pensioen. Van de peuters, naar de 

kleuters, tot de groepen in het hoofdgebouw, zij was overal 

op haar plek!  

Juf Judith Stoorvogel heeft ook voor na de zomer een nieuwe 

uitdaging gevonden op een andere school. Mogelijk is zij nog 

een korte periode of een paar dagen in de week op De Globe om dan met ingang van 1 

oktober ook definitief afscheid te nemen. 

 

We bedanken al deze juffen voor alles wat zij voor de leerlingen en de school hebben 

gedaan. Het was ontzettend fijn met deze juffen te werken en hen op ónze school te 

hebben! 

We wensen hen een heerlijke vakantie en een mooie start op hun nieuwe werkplek, of in 

het geval van juf Afra, een hele mooie tijd om te gaan doen wat kan als je met pensioen 

bent! 

 

Uitnodiging aftellen 

Donderdagmiddag 8 juli om 14.05 uur gaan we met alle 

leerlingen in een grote kring op het schoolplein staan om dit 

schooljaar met elkaar af te sluiten. We kijken even terug, nemen 

afscheid van kinderen en teamleden die de school verlaten en 

tellen samen de laatste minuut van het schooljaar af. 

Wilt u daar als ouder bij zijn? U bent welkom in een grote kring 

om de kring van de kinderen heen. Houdt u rekening met de 1,5 

m. afstand i.v.m. ieders gezondheid? 

We hopen héél véél ouders te zien om afscheid te kunnen nemen. 

 

Vakantie verlof 

Extra verlof mag alleen in uitzonderlijke gevallen gegeven worden, extra 

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

betekent dat extra vakantiedagen gekoppeld aan de zomervakantie vanuit de 

leerplicht niet zijn toegestaan. 

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? Er is altijd contact met de nieuwe school om de benodigde informatie 

m.b.t. het schoolwerk door te geven. Het is fijn als dat voordat de school weer start kan 

worden gedaan. 



Rapporten 

Is het rapport van uw kind al ingeleverd op school?  
Anders graag zo snel mogelijk na de vakantie a.u.b. 

 

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 een fantastische afscheidsavond gehad in de 

Stadsschouwburg. Op het toneel, met licht, geluid en zelfs de 

rookmachine, waar normaalgesproken echte artiesten en 

toneelspelers staan, speelden zij de sterren van de hemel! 

Wat een supermooie voorstelling, wat een daverend en 

welverdiend applaus aan het einde van de avond! 

 

Afscheidsmiddag 

Donderdagmiddag 1juli hadden we een gezellige, vrolijke, 

feestelijke, sportieve middag voor groep 1 t/m 8 op onze school 

t.b.v. het afscheid van onze 7 teamleden. Met je groepje kiezen 

welk spel je wilde spelen, chips, limonade en een ijsje, het was 

een geweldig feest. Tot slot was er een afscheidswoord voor de 

juffen met daarbij een prachtig boeket. 

 

Even voorstellen 

 

Beste ouders en verzorgers van OBS de Globe, 

 

Dit afgelopen jaar was heel bijzonder voor iedereen, maar voor het team, de ouders en 

de kinderen van de Globe was het helemaal een bijzonder en ook een moeilijk jaar. In 

het voorjaar heeft u het nieuws gehoord dat juf Thea en een aantal andere collega’s niet 

meer op de Globe zullen werken in augustus 2021. Dat was best even schrikken! 

 

U heeft inmiddels ook vernomen dat wij, Ruscha en Robin, het leidinggevende stokje per 

1 augustus 2021 van juf Thea overnemen. In deze brief stellen wij ons graag aan u voor! 

 

Ruscha Wijdeveld – Eindverantwoordelijk directeur 

Ik ben Ruscha Wijdeveld, 62 jaar, gelukkig getrouwd met twee 

prachtige dochters van 21 en 18 jaar. Ik werk bijna 30 jaar in het 

onderwijs als juf, als intern begeleider, locatiedirecteur, meerscholen 

directeur en vanaf 2012 ben ik directeur van OBS de Erasmus. Ik heb 

de PABO gedaan, psychologie gestudeerd en de directeurenopleiding 

gedaan.  

 

In augustus 1995 ben ik begonnen op de Globe (toen nog de Piramide Boerhaavewijk) 

en ben in het jaar 2000 gaan werken op de Erasmus (toen nog de Piramide Meerwijk). Ik 

heb gewerkt als intern begeleider, locatie directeur, meerscholen directeur en sinds 2012 

ben ik directeur van de Erasmus. Vanaf 1 augustus zal ik ook eindverantwoordelijk 

directeur zijn van OBS de Globe. Voor de dagelijkse gang van zaken zal mevrouw Robin 

van Norde verantwoordelijk zijn, u heeft van haar al een filmpje gekregen en zij stelt 

zich ook nog even voor in deze brief. Wij vormen dan samen de directie van de Globe. Ik 

zal er zijn op maandagmiddag, dinsdagmiddag en de vrijdag. Vanaf 1 augustus zullen wij 

samen met het team zorgen voor continuïteit en stabiliteit op deze mooie school! 



 

Robin van Norde - Locatiedirecteur 

U heeft mij via een filmpje op Social Schools al even voorbij zien 

komen, maar om dit voorstel bericht compleet te maken hier nog wat 

extra informatie over mij!  

Ik ben dus Robin van Norde, 30 jaar en vanaf 1 augustus 2021 

locatiedirecteur van de Globe. Daarnaast ben ik getrouwd en ben ik 

moeder van twee prachtige jongens van 6 en 2 jaar oud.  

 

Tien jaar geleden ben ik gestart als leerkracht op de Wilgenhoek, ook een school van 

stichting Spaarnesant. De laatste twee jaar heb ik mij op de Wilgenhoek voortbewogen 

als adjunct-directeur, een rol die mij erg goed bleek te passen. Nu is het tijd voor een 

nieuwe uitdaging en die uitdaging ga ik graag op de Globe aan! Het prettige aan de 

school vind ik het kleinschalige en daarmee de korte communicatielijnen met collega’s, 

leerlingen, maar ook met u als ouder.  

Ik denk graag in mogelijkheden en hoop de komende tijd in mijn rol als locatiedirecteur 

mooie stappen voor én met de Globe te kunnen zetten.  

 

Mijn werkdagen zullen komend schooljaar maandag, woensdag en donderdag worden.  

Eén keer per maand kunt u mij op dinsdag op de Globe vinden. Ik kijk er naar uit u te 

ontmoeten! 

 

Tenslotte:  

OBS de Globe is een prachtige school in de wijk Boerhaave, een parel waar wij samen 

heel goed voor gaan zorgen. Op de Globe wordt door het team hard gewerkt om iedere 

dag uitstekend onderwijs neer te zetten, zoals uw kinderen dat verdienen.  We gaan juf 

Thea en de anderen enorm missen, maar samen gaan we hard aan de slag en gaan we 

er iets moois van maken. We hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken! 

 

Maar nu eerst: V A K A N T I E ! Heerlijk genieten en uitrusten! 

 

Met heel veel hartelijke groeten en tot ziens in augustus! 

 

Robin van Norde (juf Robin) & Ruscha Wijdeveld (juf Ruscha) 

 

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) 

 

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. 

 

Website 

 

  
Heel veel informatie over onze school is op de website te vinden. 

www.obsdeglobe-haarlem.nl 

 

 

 

We wensen iedereen een 
fantastische vakantie! Geniet, 

rust uit, heb plezier! 
 

De school is weer bereikbaar vanaf woensdag 18 augustus. 

De eerste schooldag voor de leerlingen is op maandag 23 augustus. 
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