
 

 
 

 

Nieuwsbrief 5, vrijdag 17 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  Start Week tegen Pesten 

Dinsdag 28 september  Afname NIO in groep 8 

Dinsdag 5 oktober   Dag van de leraar! 

Woensdag 6 oktober   Start van de KBW: worden wat je wilt! 

Dinsdag 12 oktober   Groep 7: Scholendag in de Haarlemmer Hout 

Donderdag 14 oktober  Afsluiting KBW 

Vrijdag 15 oktober   Studiedag! Alle kinderen zijn vrij! 

Maandag 18 oktober   Id-ul-Maulid (geboortedag van de profeet Mohammed, 

     v.z.m.h.) 

 

            Van maandag 18 oktober t/m vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie! 

 
Meester Paul afwezig 
Meester Paul doet het de komende tijd wat rustiger aan en zal voor even niet op school 
aanwezig zijn. We wensen hem heel veel beterschap! 
 
Corona update! 
Gelukkig zijn de meeste klassen alweer terug uit quarantaine. Groepen 6 en 7 zijn bijna weer 
helemaal terug op school en ook mogen maandag de kinderen van de groepen 3 en 8 weer starten. 
We blijven de school goed ventileren en de kinderen wassen en ontsmetten regelmatig hun handen. 
Alle scholen zullen binnenkort via het bestuur de nieuwe protocollen ontvangen via de PO raad. 
 

 
 
 
 
 



School in de Wijk 
De afgelopen week hebben de leerlingen die ingeloot zijn voor een activiteit van School in 
de Wijk een brief van hun juf ontvangen. In deze brief staat dat je aan de activiteit mag 
meedoen en dat je een kleine vergoeding moet betalen.  
Willen jullie deze week het geld (graag contant) inleveren bij de juf? Dan zorgen wij dat het 
bij School in de Wijk terechtkomt! Helaas gebeurt het ieder jaar dat leerlingen niet zijn 
ingeloot en dus niet kunnen meedoen. Deze leerlingen worden op de wachtlijst geplaatst en 
hebben voorrang komend schooljaar.  
 
Week tegen het pesten! 
Op maandag 27 september start de Nationale week tegen het pesten. Wij doen daar als 
basisschool zeker aan mee, omdat wij vinden dat de school echt een hele veilige plek moet 
zijn voor alle kinderen. Het thema van de anti-pest week is ‘buitengesloten? Uitgesloten!’.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De antipest coördinator 

Op de Globe is mevrouw Lotte Telleman als anti-pest coördinator aangesteld. Zij houdt zich 

bezig met alle zaken die pesten kunnen voorkomen. Zij coördineert de landelijke week tegen 

het pesten en ondersteunt zij bij incidenten waar pestgedrag een rol bij speelt. Ook 

coördineert juf Lotte drie keer per jaar de Pest Enquête voor de groepen 4 tot en met 8. 

Deze enquete wordt voor het eerst afgenomen in de anti-pestweek vanaf maandag 27 

september. 

Hé daar, Meermaker! 
Speciaal voor kinderen uit groep 5 t/m 8 start Het Wereldhuis een nieuwe serie Meermakers 
Als Meermaker ga je aan de slag met echte kunstenaars. Je leert tekenen en schilderen met 
verschillende materialen. Je ontdekt hoe je je eigen ideeën op papier zet. Je maakt een 
expositie en ontdekt een museum. 
 
Doe mee en wordt ook Meermaker. Je kunt je inschrijven door te mailen 
naar info@vmghaarlem.nl, of te bellen naar +31 (0)6 29 23 37 52 of langs te gaan bij het 
Wereldhuis, Stresemanlaan 60a. 
Praktische informatie over de Meermaker 

mailto:info@vmghaarlem.nl


 
   - De lessen starten op 25 september 2021 
   - De lessen zijn op zaterdagmiddagen van 15.00u tot 16.30u. 
   - De locatie is lokaal 2 van het Wereldhuis aan de Stresemanlaan 60a. 
   - Als je je aanmeldt doe je mee voor 8 lessen.  
   - De kosten voor de lessen zijn 8,00 totaal. Die betaal je bij de eerste les. 
  
Coronaregels 
(Meer)makers houden zich ook aan de RIVM-richtlijnen! 
Tot snel bij de (Meer)makers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed weekeinde en hartelijke groeten van 

directie en team van OBS de Globe 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 24 september 2021 


