
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 9, vrijdag 15 oktober 2021 

 

Voor in de agenda 

 

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! 

 

Maandag 25 oktober   Groeien door stoeien groep 1 t/m 4 

Zondag 31 oktober   Halloween 

Zondag 31 oktober   Wintertijd! 

Maandag 1 november  Groep 6 gaat naar de schouwburg! 

Donderdag 4 november  De schoolfotograaf komt! 

 

 

Gezond eten en drinken! 

Zoals u weet vinden wij het als basisschool erg belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk 

gezond eten en drinken. Wij promoten overdag het drinken van water omdat dit echt heel 

erg goed is als je in de groei bent. Ook het eten van fruit in de ochtend willen wij graag 

stimuleren en een lekkere bruine boterham juichen wij tussen de middag enorm toe! 

Gelukkig nemen de meeste ouders dit echt serieus en geven de kinderen heerlijk en gezond 

voedsel mee om zich gedurende de schooldag mee te voeden. Echter, er komen soms 

bijzondere koeken en snoepzaken uit de trommeltjes. En dat is echt niet de bedoeling! 

Mochten wij koek, snoep en andere ongezonde voedingswaren in het trommeltje van uw 

kind vinden, dan kunnen wij een briefje in het trommeltje stoppen van uw kind met het 

verzoek de volgende keer iets gezonds mee te geven. Alvast dank voor uw medewerking! 

Vanaf 15 november krijgen wij voor alle kinderen drie keer per week fruit op school! Heeft u 

zich via de enquete opgegeven om te komen helpen? Dan wordt u na de herfstvakantie 

hiervoor benaderd. 

 



Studiedag van vandaag! 

Vandaag hadden de juffen en meesters van de Globe een studiedag. Deze studiedag ging 

vooral over de doorgaande lijn binnen de school. We hebben vandaag onder andere 

besloten om zes schoolafspraken te formuleren, die gelden in en voor de hele school.  

Zo geldt in alle klassen, bij alle juffen en meesters, dezelfde afspraak. Dat zorgt voor rust en 

structuur in de school! 

 

Meteen de maandag na de herfstvakantie zullen de afspraken met uw kind in de klas 

besproken worden. Binnenkort kunt u de afspraken ook zien in de hele school, want ze 

worden door een professionele tekenaar prachtig vormgegeven! De afspraken zijn: 

 

Als ik met werken stop, ruim ik alles netjes op.  
Er is er maar 1 die praat, zodat luisteren beter gaat. 
Ik, jij, wij, we horen er allemaal bij. 
We laten merken hoe rustig we kunnen (samen)werken. 

Stil lopen in de gang, dat kunnen wij al lang. 

Praat vriendelijk en beleefd, zodat iedereen het fijn heeft. 

 

Triple Threat in de school 

Vanaf dinsdag 26 oktober 2021 start Triple Threat met het aanbieden van sportactiviteiten 

tijdens de middagpauze op de Globe (van 11:45 tot 12:45 uur). Zo gaat Triple Threat o.a. 

trefballen, voetballen, basketballen en kickboxen met de kinderen die dat leuk vinden. De 

leerlingen zijn daardoor lekker aan het bewegen tijdens pauzetijd, maar leren ook om 

samen te werken en om om te gaan met winst en verlies. Heel waardevol dus! 

Triple Threat zal tot de kerstvakantie op dinsdag en donderdag op de Globe aanwezig zijn. 
 

                               



Afsluiting Kinderboekenweek 

Gisteren hebben we de kinderboekenweek afgesloten met een voorleesfestijn: alle juffen en 

meesters van de Globe lazen tegelijkertijd voor en de leerlingen mochten zelf kiezen bij 

welke juf of meester ze in de klas gingen zitten! Wat een enorm gezellige boel was dat! Blijf 

ook nu, nu de Kinderboekenweek is afgelopen, thuis lekker veel lezen! 

 
 

Lezen, lezen, lezen en boeken, 

we hoeven nu niet verder te zoeken! 

Op de Globe lezen de kinderen iedere dag, 

omdat het leuk is en omdat het mag. 

Veel lezen maakt kinderen wijs, 

op de Globe is dit iedere dag prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fijne herfstvakantie!                                  

Goed weekeinde en hartelijke groeten van 
 directie en team van OBS de Globe 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 30 oktober 2021 
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