
 

 
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers en van OBS de Globe! 

 

Naast deze nieuwsbrief, ontvangt u vandaag ook een PowerPoint waarin de belangrijkste 

schoolzakenzaken voor schooljaar 2021-2022 voor u zijn gebundeld vanuit de directie. 

Wij horen het graag als u hier vragen over heeft! 

 

Voor in de agenda 

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 

 

Hoera! Jarig in september! Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Hoera! Op 4 september is Aya uit groep 4 jarig!  

Hoera! Op 12 september is juf Lotte jarig!  

Hoera! Op 12 september is Kaya uit groep 1/2a jarig! 

Hoera! Op 18 september is Ifrah uit groep 4 jarig! 

Hoera! Op 24 september is Nordine uit groep 7 jarig! 

Hoera! Op 26 september is juf Simone jarig! 

Hoera! Op 30 september is Dina uit groep 5 jarig! 

 

 

 

 

 

 



Corona update! 

Niemand van het Globe-team heeft Corona gehad deze afgelopen periode! 

Helaas zijn er meerdere scholen in Haarlem en de omgeving van Haarlem waar hele klassen 

in quarantaine zijn . . . .we moeten dus echt uiterst voorzichtig zijn. We zijn echt nog niet 

van Corona af en ter bescherming van uw kinderen en ons personeel vragen we u dringen u 

goed te houden aan de richtlijnen en regels van het RIVM, die u hieronder nogmaals op een 

rijtje ziet. Graag uw aandacht hiervoor!  

 

Ook als u op het plein staat te wachten, verzoeken wij u graag de regels te volgen en 

anderhalve meter afstand te houden tot elkaar. Dit gebeurt ook in de school, alle 

leerkrachten houden zich aan deze regels. Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking! 

 

Dit zijn de regels en richtlijnen van de RIVM: 

• Heeft iemand in het huishouden een besmetting met COVID-19, dan blijven alle 

kinderen van dit gezin thuis en volgen de aanwijzingen op van de GGD. Houd u de school 

goed op de hoogte via telefoonnummer 023-5330297? 

• Voor kinderen van de basisschool (groep 1 t/m groep 8) geldt dat zij bij een 

neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:  

- als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten (hoesten/benauwdheid) heeft;  

- als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;  

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar 

huis. Wij vragen u ten alle tijden goed bereikbaar te zijn voor de school. 

• Kinderen wassen en ontsmetten hun handen bij binnenkomst en regelmatig daarna. 

• Leerlingen met aanhoudende klachten worden zo mogelijk getest door de GGD, altijd 

met toestemming van ouder (s)/ verzorger(s) volgens het landelijk testbeleid en opgestelde 

uitgangspunten. 

• Er mogen nog geen ouders in de school, tenzij u een afspraak heeft met een van de 

medewerkers van de school. 

• Alle volwassenen in de school houden anderhalve meter afstand van elkaar. 

• Volwassenen blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ 

benauwdheid en tijdelijk minder ruiken en proeven.  

 

Personele zaken op de Globe 

 

Meester Mike van der Gulik 

Zoals u heeft gemerkt is meester Mike na de zomervakantie niet meer op de Globe geweest.  

In verband met de opstart van het schooljaar en zomervakantie was het voor ons even 

zoeken wanneer we dit in de nieuwsbrief met u zouden communiceren. De ouders en 

kinderen van de huidige groep 8 waren hier al wel van op de hoogte. Meester Mike heeft 

inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden en is op een andere school buiten Haarlem 



alweer hard aan het werk. Wij vinden het echt jammer dat hij niet meer terugkomt en 

hebben namens het team en de ouders van de Globe hem een enorme bos bloemen doen 

toekomen voor alles wat hij gedaan heeft voor de school. In overleg met Mike hebben wij  

besloten om geen afscheid moment meer in te plannen. Maar mocht u toch de behoefte 

hebben om hem nog het beste te wensen, dan kunt u een mail sturen naar juf Robin of juf 

Ruscha, wij sturen die dan zeker door naar meester Mike! Mike draagt de Globe een warm 

hart toe en stuurt heel veel positieve wensen naar alle kinderen, ouders en medewerkers 

van de Globe. Ook wij vanuit de Globe danken Mike heel hartelijk voor alles wat hij voor de 

school heeft gedaan en wensen hem ook alle geluk in zijn verdere carrière!  

 

Juf Anne (groep ½ a) is in verwachting!  

Juf Anne van groep 1/2a is in verwachting van haar 

tweede kindje! Juf Anne weet al dat het een jongen 

wordt, hoe leuk is dat? Anne haar zwangerschapsverlof 

gaat begin december in  en zij verwacht haar kindje 

begin januari 2022. Wij wensen juf Anne veel geluk, 

een hele fijne zwangerschap en een heerlijke 

verloftijd! Voor groep ½ a zijn wij al druk bezig om 

goede vervanging te zoeken voor juf Anne. Zodra wij 

dit hebben gevonden zullen we de ouders van de 

groep hiervan op de hoogte stellen. 

 

Juf Annemieke en juf Marjolein nemen ook 

binnenkort afscheid  

Volgende week vrijdag 10 september is juf Marjolein voor het laatst in groep 7. Wij danken 

haar voor haar inzet op de vrijdagen dat zij bij ons op de Globe is geweest, echt superfijn! Zij 

heeft het erg leuk gehad met de schatten van groep 7! De week erna is juf Annemieke er 

nog op maandag 13 september samen met juf Lianne Niesen, die het daarna overneemt.  

Ook Annemieke willen wij heel erg bedanken voor alles wat zij voor de Globe heeft gedaan, 

we gaan haar missen! Wij wensen Annemieke en Marjolein alle geluk in hun verdere 

loopbaan en leven! Vanaf maandag 13 september is juf Lianne Niesen tijdelijk in groep 7 en 

daarna komt dan op 1 oktober onze nieuwe juf Lisan van Kessel die de vaste leerkracht van 

deze groep wordt! We zijn er allemaal superblij mee en heten eerst Lianne en daarna juf 

Lisan van harte welkom!  

Juf Vanessa 

Vanaf aanstaande maandag loopt juf Vanessa mee in groep 4, een extra versterking voor juf 

Astrid en de kinderen van groep 4, hoe fijn is dat? Wij heten juf Vanessa van harte welkom! 

Ouderlid neemt afscheid van de MR 

Vanmorgen heeft Ramona Bleijleven (moeder van Nassira in groep 7 en Oumaima in groep 



5) afscheid genomen van de MR. Ramona is vier jaar lid 

geweest van de oudergeleding van de MR van de Globe en 

maakt op dit moment plaats voor een nieuwe ouder. Wij 

danken haar heel hartelijk voor alles wat zij heeft betekent 

voor de MR en de school, zij was een fijn MR lid die 

coöperatief, prettig en kritisch mee kon denken met het 

beleid van de school. Mevrouw Najat Mokaddam (voorzitter 

van de MR) en juf Ruscha hebben haar vanmorgen een 

mooie bos bloemen aangeboden om haar te danken voor 

haar inzet. Inmiddels heeft een nieuwe ouder zich 

aangemeld om de vacante plek in de MR van de Globe te bezetten. Omdat het maar één 

geïnteresseerde kandidaat betreft, hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden.  

Deze nieuwe MR ouder schrijft volgende week een stukje in de nieuwsbrief om zich voor te 

stellen, wij heten haar nu alvast van heel veel harte welkom! Ook vanuit het team is er nog 

een vacante plaats in de MR, waar binnenkort een collega plaats zal nemen. De MR van de 

Globe bestaat uit twee personeelsleden (PMR) en twee ouders (oudergeleding). 

Inschrijven groep 1 

Heeft u een zoon/dochter van bijna vier jaar en wilt u graag dat uw kind naar onze school 

komt? Maakt u dan een afspraak met juf Robin of juf Ruscha. Van de gemeente heeft u een 

aanmeldformulier ontvangen. U kunt dit formulier meenemen. Ook als u dit formulier niet 

heeft helpt de school u zeker verder. Uw kinderen zijn op onze school van harte welkom! 

Ouderenquête 
Inmiddels heeft 60% van de ouders gereageerd op de enquête. Wat ongelooflijk fijn dat u 

als ouder zo betrokken bent! We gaan voor die 80%, vult u hem ook nog even in? 

 

Nieuwe koppeling Teams voor groepen 3 t/m 7 
Vandaag heeft meester Boubker, ondersteund door twee stafmedewerkers en leerlingen 

van groep 8 voor de kinderen van groep 3 t/m 7 van de Globe nieuwe Office 365 accounts 

aangemaakt. Van veel ouders waren de accounts geblokkeerd en dat leidde tot veel vragen 

en verwarring. Alle kinderen hebben de nieuwe codes mee naar huis gekregen en ouders 

kunnen nu zelf hun wachtwoord resetten en kiezen, hoe fijn is dat? 

Meester Boubker, meester Nick en meester Ali, heel erg bedankt voor jullie harde werken! 
 

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. Ook heeft u inmiddels via Social Schools een uitgebreide handleiding 

gekregen hoe u de app kunt inzetten en gebruiken. 

 



Het was de bedoeling dat u zich vanaf maandag 30 augustus 20:00 uur ging inschrijven 

voor de kennismakingsgesprekken. De inschrijving is vandaag gesloten om 12:00 uur. 

Mocht u dit gemist hebben, neemt u contact op met de leerkracht van uw kind!  

 

De ouders van groep 7 ontvangen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek na 1 

oktober. De reden is dat de nieuwe leerkracht, juf Lisan van Kessel pas per 1 oktober begint 

in groep 7 op de Globe. Dan kunt u direct kennismaken met de nieuwe juf! 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 september 2021 
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