
 

 

 

 

Nieuwsbrief 4, vrijdag 10 september 2021 
 

Beste ouders/verzorgers en van OBS de Globe!  

 

Voor in de agenda 

Maandag 20 september  MR vergadering 14.45 uur 

Dinsdag 21 september  Prinsjesdag 

Woensdag 22 september  Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 

Maandag 27 september  Het is de nationale week tegen het pesten! 

Dinsdag 28 september  Afname NIO in groep 8 

Dinsdag 5 oktober   Dag van de leraar! 

Woensdag 6 oktober   Start KBW: worden wat je wilt! 

Donderdag 14 oktober  Afsluiting KBW 

Vrijdag 15 oktober   Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 

Maandag 18 oktober   Id-ul-Maulid (geboortedag profeet Mohammed 

     (v.z.m.h.) 

Van maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober is het herfstvakantie! 
Maandag 25 oktober   Hoera! Wij zijn er weer! 

 

Nieuwe ouder in de MR, van harte welkom! 

De moeder van Eda Naz Isirlar uit groep 4, mevrouw Bahar Gorgili, 

heeft zich aangemeld om lid te worden van de oudergeleding van de 

MR. Wij heten haar van harte welkom! Zij stelt zich in deze 

nieuwsbrief graag aan u voor en zal aanwezig zijn op de 

eerstvolgende MR vergadering van maandag 20 september. 

 

Hallo ik ben de moeder van Eda Naz uit groep 4.  

Voor mijn huidige werk was ik werkzaam bij Leerplicht gemeente 

Haarlem. Toen ik in de nieuwsbrief zag dat ze op zoek waren naar 



nieuwe leden in de MR heb ik mij direct opgegeven. Een plek in de MR brengt mij weer stukje 

dichterbij school en hoe mooi is het om op deze school met een frisse blik weer tussen dit 

gezellige team te zijn! De samenwerking met de schoolleiding en leraren biedt een 

interessante en leerzame kijk achter de schermen. Ik ben erg blij om hier te mogen zijn en de 

ouders van de Globe te kunnen vertegenwoordigen in de MR samen met de voorzitter en 

ouder Najat Mokaddam. Met veel groeten van Bahar 

 

Corona update! 

Helaas zijn er deze week verschillende groepen naar huis gestuurd i.v.m. positieve 

besmettingen van kinderen met het COVID-19 virus. De ouders hebben hierover bericht 

gekregen en alle stappen die zij moeten nemen om wel of niet te testen en wanneer de 

kinderen weer naar school mogen komen. 

Helaas is meester Rob van groep 8 ook besmet met het virus, wij wensen hem veel 

beterschap. We zijn echt nog niet van het virus af lieve mensen, houd daar s.v.p. rekening 

mee! 

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. Afgelopen week moesten helaas drie klassen in 

quarantaine vanwege een leerling met Corona. Laten wij dus allemaal voorlopig nog heel 

voorzichtig zijn en zorg dragen voor een gezonde en veilige wereld! 

 

Complimentenpost . . .  

Nieuw op de Globe is de Complimentenpost! Iedere medewerker van de school kan en mag 

als hij/zij een mooi moment of een fijne activiteit, vaardigheid, talent ziet bij een kind, 

hierover een complimentje schrijven en dit meegeven naar huis. U krijgt dan een enveloppe 

met complimenten post en weet dat er iemand in de school supertrots is op uw kanjer! 

Kinderen groeien ervan (en ouders ook      ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezen… zo goed voor uw kind! 

Voorlezen, meelezen, lezen, lezen! Het is zo goed voor de kinderen, het is goed 

voor de algemene kennis, de woordenschat, de taalvaardigheid, het leesbegrip, 

de kennisopbouw en ga zo maar door, de hersenen hebben lezen gewoon 

nodig!! Dus in plaats van op de telefoon spelen, de IPad pakken, 

televisiekijken… pak een boek!! De bibliotheek in Schalkwijk is zes dagen per week geopend. 

Wist u dat kinderen gratis lid kunnen worden en zo een wereld aan boeken tot hun 

beschikking hebben? Kinderen vinden het ontzettend leuk om zelf boeken uit te kunnen 

zoeken. Openingstijden bibliotheek: 

Maandag 10.00 – 17.30 uur  Donderdag 10.00 – 17.30 uur 

Dinsdag 10.00 – 17.30 uur  Vrijdag  10.00 – 17.30 uur 

Woensdag 10.00 – 17.30 uur  Zaterdag 10.00 – 14.00 uur 

      Zondag gesloten 

Huiswerkbegeleiding op school 

Vanuit een aantal ouders van groep 8 kwam de vraag of er huiswerkbegeleiding op school 

mogelijk is. In het verleden is er vanuit Happy Homework begeleiding aangeboden op 

school, maar vanwege te weinig aanmeldingen is dit twee jaar geleden gestopt. 

Happy Homework staat ervoor open om opnieuw huiswerkbegeleiding aan te bieden, maar 

hier zitten wel kosten aan verbonden. Dit kost €145,50 per maand (1 keer per week 

anderhalf uur begeleiding). Meer informatie vindt u op: 

https://happyhomework.nl/vestigingen/globe 

 

Heeft u een HaarlemPas of een minimuminkomen? Dan kunt u bij gemeente Haarlem een 

tegemoetkoming aanvragen van 100 euro per maand. Dan betaalt u zelf dus nog 45,50 euro 

per maand. Wilt u kijken of u hiervoor in aanmerking komt?  

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/ 

Heeft u mogelijk interesse in de huiswerkbegeleiding? Laat het aan juf Robin weten door 

een berichtje te sturen via Social Schools.  

 

Koffieochtend op school 

In de enquête hebben veel ouders aangegeven dat er weer behoefte is aan een 

koffieochtend. Nu helaas ook in onze school Corona oplaait, moeten we heel voorzichtig 

blijven en zijn grote groepen ouders in de school helaas nog niet toegestaan.  

Weet wel dat we achter de schermen bezig zijn met hoe we de koffieochtenden gaan 

vormgeven. We houden u op de hoogte! 

 

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 17 september 2021 

https://happyhomework.nl/vestigingen/globe
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

