
 

 
 

 

 

 

 

 

Lieve ouders/verzorgers en kinderen van OBS de Globe! 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar! 

Wij hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad en fris aan het nieuwe jaar kan 

beginnen. Wij zijn afgelopen weken al hard aan de slag geweest om de school helemaal in 

orde te maken voor de start in het nieuwe schooljaar. 

Afgelopen jaar zullen we niet zo gauw vergeten. Helaas zijn er veel collega’s weggegaan van 

de Globe. Dat zien we vaker op basisscholen als een directeur een nieuwe uitdaging 

aanneemt. De Globe is een kleine school, dus dat deed best even pijn. 

Gelukkig hebben juf Robin en ik samen met het bestuur van Stichting Spaarnesant een 

mooie nieuwe formatie kunnen maken, een overzicht hiervan vindt u in deze nieuwsbrief. 
 

Alle ouders van de verschillende groepen zijn inmiddels via een aparte brief geïnformeerd 

over welke leerkracht (en) er voor de groepen komen. 

 

Nieuwe directie 

Mevrouw Robin van Norde (de nieuwe locatiedirecteur) is 

er op de maandag, woensdag en donderdag. Mevrouw 

Ruscha Wijdeveld (eindverantwoordelijk directeur) is er 

iedere maandagmiddag, dinsdagmiddag en vrijdag. Samen 

vormen wij de nieuwe directie van de Globe en voelen ons 

vereerd om de komende jaren leiding te geven aan de 

Globe, deze prachtige Parel in de Boerhaavewijk! Onze 

missie is om steengoed onderwijs te bieden en kinderen 

een gelukkige schooltijd te geven. Respect voor elkaar, orde, rust en netheid zijn belangrijk 

voor ons. Op de Globe heerst een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd 

en gerespecteerd voelen. Dit positieve klimaat kan alleen maar bestaan in een organisatie 

waarin ook het team zich professioneel ondersteund en gewaardeerd voelt. Wij maken 

samen een nieuwe start in 2021-2022 en u als ouders bent meer dan welkom op onze 



school! Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij het meest kostbare 

dat u in uw leven hebt –uw kinderen- gedurende meer dan vijf uur 

dagelijks onder onze hoede hebben. Wij gaan er het komende jaar alles 

aan doen om uitstekend onderwijs te geven, we gaan er een prachtig 

nieuw schooljaar van maken en hopen u binnenkort te ontmoeten op 

de Globe! 

Bereikbaarheid van de directie 

Juf Robin is er op de maandag, woensdag en donderdag. Zij staat op 

deze dagen om 8.15 uur bij de deur als de school opengaat. Juf Ruscha is er op 

maandagmiddag, dinsdagmiddag en vrijdag, zij zal op vrijdag om 8.15 uur bij de deur staan. 

Juf Ruscha en juf Robin hebben iedere maandagmiddag directieoverleg met elkaar om de 

school in goede harmonie aan te sturen. U kunt ons op bovengenoemde dagen bereiken op 

telefoonnummer 023-5330297 of een mail sturen naar:  

robin.van.norde@spaarnesant.nl en/of ruscha.wijdeveld@spaarnesant.nl,  

wij reageren altijd op uw mail. Ook kunt u ons via Social Schools een bericht sturen. 

 

Voor in de agenda 

Maandag 23 augustus   Hoera! Wij gaan weer naar school! 

Maandag 30 augustus   MR vergadering 14.45 uur 

Woensdag 01-09 en do 02-09  Jinc programma groepen 7 en 8 

Maandag 20 september  Eerste taalles voor moeders op school 

Maandag 20 september  MR vergadering 14.45 uur 

Dinsdag 21 september   Prinsjesdag 

Woensdag 22 september  Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 

Dinsdag 28 september   Afname NIO in groep 8 

 

Vragen en opmerkingen: ouders, we zijn er voor u! 

Voor de zomervakantie is er nogal wat gebeurd op de Globe. Veel medewerkers hebben 

besloten om met het vertrek van de vorige directeur, ook de school te verlaten. Voor de 

school is dit echt niet fijn geweest en het heeft veel vragen opgeroepen bij u als ouders en 

bij de medewerkers die zijn gebleven. Mochten er bij u vragen zijn of twijfels zijn of wilt u 

iets kwijt aan ons? U bent een heel belangrijke gesprekspartner voor de school. Graag 

nodigen wij u uit om langs te komen met uw vragen en opmerkingen. Juf Robin heeft 

hiervoor tijd gemaakt op woensdagochtend van 10:30 uur tot 12 uur. Juf Ruscha is er de 

hele vrijdag en staat tot uw beschikking. Heeft u vragen? Komt u langs of belt u de school 

023-5330297. 

 

De nieuwsbrief in een nieuw jasje! 

Komend schooljaar krijgt u de nieuwsbrief iedere week op de vrijdag met alle zaken die 

belangrijk zijn over onze mooie school. Vandaag dus Nieuwsbrief nummer 1! Iedere maand 
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krijgen de jarige kinderen even aandacht en er staat steevast een kopje in ‘Voor in de 

agenda’. Dit is belangrijk omdat we hier alle nieuwe activiteiten in zullen zetten. Leest u de 

nieuwsbrief altijd goed door? 

 

Heeft u al een account voor Social Schools? 

De communicatie tussen school en ouders verloopt 

grotendeels via ons communicatie systeem ‘Social 

Schools’. Heeft u nog geen account? Loopt u dan op 

maandag, woensdag of donderdag even naar 

meester Paul, hij helpt u met het aanmaken van uw 

account en het downloaden van de app. 

Online inschrijven voor de kennismakingsgesprekken 

Graag maken wij komend jaar een start met het online inschrijven voor de 

kennismaking/startgesprekken. Dat is wellicht even wennen, maar onze communicatie-app, 

laat u zien hoe gemakkelijk dat is. 

Hoera! Jarig in augustus! 
Hoera! Op 1 augustus was Daniel uit groep 7 jarig!   

Hoera! Op 3 augustus was Bengu uit groep 1 jarig! 

Hoera! Op 3 augustus was Jiyan uit groep 3 jarig! 

Hoera! Op 4 augustus was Ahmed uit groep 6 jarig! 

Hoera! Op 5 augustus was juf Umit jarig! 

Hoera! Op 9 augustus was Alex uit groep 3 jarig! 

Hoera! Op 12 augustus was Naoufel uit groep 8 jarig! 

Hoera! Op 19 augustus was Rewan uit groep 8 jarig! 

Hoera! Vandaag 20 augustus is Aked uit groep 3 jarig! 

Hoera! Vandaag 20 augustus is Beril uit groep 4 jarig! 

Hoera! Vandaag 20 augustus is Adam uit groep 5 jarig! 

Hoera! Op  23 augustus is Ikram uit groep 4 jarig! 

Hoera! Op 26 augustus is Achraf uit groep 6 jarig! 

Hoera! Op 26 augustus is Nassira uit groep 7 jarig! 

 

U ontvangt een mooie ouderplanner 

Aanstaande maandag krijgen alle oudste kinderen van de Globe een mooie nieuwe 

ouderplanner mee, waarin de meeste activiteiten overzichtelijk zijn ingepland. Deze kunt u 

een plekje geven in uw huis, zodat u altijd een overzicht bij de hand heeft. Veel activiteiten 

krijgt u via deze nieuwsbrief door! 

 

 

 



Vakanties en studiedagen 2021-2022 

   Eerste dag  Laatste dag 

Herfstvakantie 16-10-2021   24-10-2021 

Kerstvakantie  25-12-2021  09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 19-02-2022   27-02-2022 

Pasen   17-04-2021   18-04-2022 

Meivakantie  23-04-2022   08-05-2022 

Hemelvaart  26-05-2022   27-05-2022 

Pinksteren  05-06-2022   06-06-2022 

Zomervakantie 16-07-2022  28-08-2022 

 

Studiedagen 2021-2022 

De studiedagen voor komend schooljaar zijn iets veranderd i.v.m. de inzet van het 

personeel, houdt u hier rekening mee? 

Woensdag  22 september 2021  studiedag 

Vrijdag  15 oktober   studiedag 

Maandag 10 januari 2022  studiedag 

Maandag  28 februari 2022  studiedag 

Dinsdag  7 juni    studiedag 

Vrijdag  15 juli 2022   studiedag 

 

Ouderenquête  

Graag willen wij van u weten waar wij u voor kunnen vragen als het gaat om ouderhulp. 

Sommige ouders vinden het fijn om de school te helpen met de sportdag bijvoorbeeld, 

andere ouders willen de school graag ondersteunen bij het schoonmaken van het fruit, wat 

wij binnenkort weer drie keer per week krijgen. Alles samen voor de groei en de bloei van 

de school! Ook zoeken wij per direct een nieuwe ouder om deel te nemen aan de MR. Dat 

kunt u ook aangeven in de ouderenquête. Veel ouders hebben de ouderenquête inmiddels 

ingevuld waarvoor dank! Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u dit alsnog doen, u heeft de 

enquete vorige week via Social Schools gekregen. 

Gymnastiekrooster 

 

       Gym op dinsdag Gym op vrijdag 
08:30 - 09:15 uur groep 3 08:30 - 09:15 uur groep 8 

09:15 - 10:00 uur groep 4 09:15 - 10:00 uur groep 7 

10:00 - 10:45 uur groep 5 10:00 - 10:45 uur groep 6 

10:45 - 11:30 uur groep 6 10:45 - 11:30 uur groep 5 

12:45 - 13:30 uur groep 7 12:45 - 13:30 uur groep 3 

13:30 - 14:15 uur groep 8 13:30 - 14:15 uur groep 4 

 

 



Formatie OBS de Globe 2021-2022  

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep ½ a 9 Juf Daphne Juf Daphne Juf Anne Juf Anne Juf Anne 

Groep ½ b 10 Juf Hanny Juf Hanny Juf Hanny Juf 

Ellen/Hanny 

Juf Ellen 

Groep 3 19 Juf Geja Juf Geja Juf Geja Juf Geja Juf Geja 

Groep 4 17 Juf Astrid  

M.i.v. 01-10 

vacature 

Juf Astrid  

M.i.v. 01-10 

vacature 

Juf Astrid  

M.i.v. 01-10 

vacature 

Juf Astrid  

M.i.v. 01-10 

vacature 

Juf Astrid  

M.i.v. 01-10 

vacature 

Groep 5 22 Juf Simone  Juf Simone Juf Simone Juf Judith  

tot 1/10 

Juf Judith  

tot 1/10 

Groep 6 19 Juf Heleen Juf Heleen Juf Heleen en 

juf Liz 

Juf Liz Juf Heleen 

Groep 7 17 Juf 

Annemieke 

m.i.v. 01-10 

nieuwe 

leerkracht 

Juf 

Annemieke 

m.i.v. 01-10 

nieuwe 

leerkracht 

Juf 

Annemieke 

m.i.v. 01-10 

nieuwe 

leerkracht 

Juf Annemieke 

m.i.v. 01-10 

nieuwe 

leerkracht 

Juf Marjolein 

m.i.v. 01-10 

nieuwe 

leerkracht 

Groep 8 15 Juf Judith 

m.i.v. 01-10 

meester Rob 

Juf Judith 

m.i.v. 01-10 

meester Rob 

Juf Judith 

m.i.v. 01-10 

meester Rob 

en meester 

Boubker 

Meester Rob Meester Rob 

 

Vanzelfsprekend zijn wij nu al druk bezig met het aantrekken en werven van nieuwe 

leerkrachten die de vacature ruimte gaan opvullen na 1 oktober 2021. Voor het bestuur van 

Spaarnesant heeft de Globe topprioriteit om kwalitatief goed personeel te plaatsen. We 

houden de betreffende ouders van de groepen hiervan op de hoogte! 

 

Verdere inzet van formatie 

Ruscha Wijdeveld directeur  maandagmiddag, dinsdagmiddag en vrijdag 

Robin van Norde locatie directeur maandag, woensdag en donderdag 

Lotte Telleman IB taken  dinsdag 

Lydia v.d. Weiden IB taken  dinsdag en donderdag 

Kevin van Egmond Vakleerkracht gym dinsdag en vrijdag 

Boubker Skakni ICT coördinator maandag en woensdag 

Paul Krooder  Administratie  maandag-, woensdag- en donderdagochtend 

Aicha Kurdie  Ondersteuning 1-2 maandag, woensdag en donderdag 

Umit Askar Erbek Ondersteuning 1-2 dinsdag en vrijdag 

Frederike Hansen Ondersteuning 3 maandag, dinsdag en donderdag 

Judith van Zelst Ondersteuning 4-8 maandag t/m vrijdag. 

 



Weer naar school! 

 Alle leerlingen mogen weer via de hoofdingang de school betreden, zoals u gewend 

bent van vóór de Corona periode. Let op: de deuren gaan vanaf dit nieuwe 

schooljaar open vanaf 08:20 uur. Dat is dus 5 minuten later dan dat u gewend bent. 

 De gymlessen vinden plaats op dinsdag en vrijdag. Op deze dagen graag aan uw kind 

een tasje met gymkleding en gymschoenen meegeven. Zie op de vorige pagina het 

gymrooster. 

 Voor de vakantie is u gevraagd via de ouderinfo om de leerlingen de volgende zaken 

mee te laten nemen naar school: 

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. 

Groep 3 t/m 8: 

- 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) 

 

Wij begrijpen dat dit een behoorlijke investering is voor u en willen dit graag in de toekomst 

gaan veranderen. Voor nu laten we het zo, omdat veel ouders de materialen inmiddels al 

hebben aangeschaft. Om u dit schooljaar tegemoet te komen verlagen wij voor dit 

schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage naar 20 euro (voorheen 22,50 euro). Hierover 

ontvang u binnenkort meer informatie. U zult dan ook direct worden geïnformeerd over de 

kosten van het schoolreisje.   

  

Tegemoetkoming schoolkosten 

Om extra kosten op te kunnen vangen voor schoolgaande kind(eren), stelt de gemeente 

geld ter beschikking om dit op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een 

schooltas, de schoolreiskosten, materiaalkosten voor handvaardigheid of de ouderbijdrage. 

Voor ouders die moeten rondkomen van een minimum inkomen kunnen deze extra  

kosten net te veel zijn. De gemeente kan deze ouders helpen om de extra kosten 

(gedeeltelijk) te vergoeden. Vanaf 1 juli kan de tegemoetkoming ‘Schoolkosten voor het 

schooljaar 2021 -2022’ worden aangevraagd. Voor kinderen uit gezinnen met een laag 

inkomen is er in Haarlem ook een Stichting Leergeld! Kijk voor meer informatie op  

www. leergeldhaarlemzandvoort.nl  

 

 

 

 



Gezellig, positief en onwijs knus, 

daarvoor moet je echt zijn op de Globe dus! 

Wij lezen boeken en verhalen, vaak en veel! 

Wij vinden dat PRACHTIG, ieder krijgt zijn/haar deel. 

Is het buiten warm en licht? 

Lekker in je luie stoel en duik in dat boek met je gezicht! 

Of heerlijk op het strand in de zon, 

met het boek open als kennis en ervarings-bron. 

Is het buiten koud en waait de wind?  

De Globe zegt: Pak een boek, mijn kind! 

Kruip lekker samen op de bank of in een stoel 

en lees, lees, lees en ervaar een heleboel! 

Weg die telefoon, uit die televisie, weg die game boy, 

veel lezen is onze nieuwe toy! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen alle ouders/verzorgers en kinderen een heel fijn, plezierig en 

leerzaam schooljaar op de Globe! 

 

Goed weekeinde en hartelijke groeten van  

directie en team van OBS de Globe 
De nieuwsbrief wordt geschreven door Robin van Norde en Ruscha Wijdeveld i.s.m. collega’s van de Globe! 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 27 augustus 2021 


