
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 10, donderdag 28 oktober 2021 

 

Voor in de agenda 

 
Zondag 31 oktober   Halloween 
Zondag 31 oktober   Wintertijd! 
Maandag 1 november  Speel-o-theek open van 08:30-09:00 uur 
Maandag 1 november  Groep 6 gaat naar de schouwburg! 
Maandag 1 november  Groeien door stoeien groep 1 t/m 4 
Donderdag 4 november  De schoolfotograaf komt! 
Maandag 8 november  Groeien door stoeien groep 1 t/m 4 
Vrijdag 11 september   Sint Maarten 
Maandag 15 november  Laatste les groeien door stoeien groep 1 t/m 4 
Maandag 15 november  Start adviesgesprekken groep 8 
Maandag 15 november  Start 3x per week schoolfruit 
Maandag 15 november  Speel-o-theek open van 08:30-09:00 uur 
 
Oproep: Kasten in elkaar?! 
Bent u handig en wilt u graag na schooltijd helpen om prachtige IKEA 
boekenkasten in elkaar te zetten in de week van 8 t/m 12 november? 
Laat het mij weten! 
Dat mag via Social Schools (Robin van Norde) of een mailtje naar: 
robin.van.norde@spaarnesant.nl. Zo zorgen we samen voor een 
prachtige bibliotheek voor onze kinderen!  
 
Ouders in de school 
De maatregelen zijn alweer enige tijd versoepeld. We hebben het afgelopen jaar wel 
ervaren hoe rustig de dagstart in school is, nu kinderen zelfstandig naar de klas lopen. De 
jongste kinderen zijn zelfstandiger dan ooit en daar zijn ze maar wat trots op. Ook het 
afscheid nemen van ouders gaat soepeler dan voorheen en de lesdag begint erg 
gemoedelijk, op tijd en de leerkracht kan de kinderen met alle aandacht welkom heten. We 



hebben dan ook besloten dat de kinderen voorlopig zelf naar binnen blijven gaan en op het 
schoolplein afscheid nemen van hun ouders.  
 
Natuurlijk willen we u wel graag blijven betrekken bij alle ontwikkelen in de school en in de 
klas van uw kind(eren)! Op de volgende manieren willen we dat gaan 
doen: 
- Ouder Activiteiten Commissie opnieuw opzetten; 
- U wordt uitgenodigd bij thema afsluitingen; 
- We zoeken bieb-ouders, die ons binnenkort gaan helpen met onze 
Globe bibliotheek! 
- De Speel-o-theek is weer geopend vanaf 1 november (van 08:30-
09:00 uur, 1x per 2 weken voor groep 1/2); 
- De koffieochtend gaat weer georganiseerd worden. Pak hiervoor alvast uw agenda: 
De eerste koffieochtend van dit schooljaar zal plaatsvinden op woensdagochtend 24 
november van 08:30 tot 09:45 uur.  
Hierbij is voldoende gelegenheid om met elkaar te kletsen, maar zullen we het vanaf 09:00 
uur ook gaan hebben over de ontwikkelingen die er momenteel op de Globe plaatsvinden. 
U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging. U komt toch ook?  
 

Speel-o-theek weer open! 
Vanaf 1 novemer is de Speel-o-theek weer open voor de 
leerlingen van groep 1/2. U kunt dan speelmateriaal van 
school lenen om thuis te gebruiken. Juf Aicha kan u op 
maandag precies vertellen wat de bedoeling is. De speel-o-
theek in 1x per 2 weken op maandag geopend, van 08:30 tot 
09:00 uur.  

 
Pas op! Squid Game op Netflix 
De laatste weken hebben veel kinderen in de midden -en bovenbouw het over de Netflix-
serie “Squid Game”. In deze serie spelen volwassenen verschillende kinderspelletjes om een 
geldprijs te winnen. De verliezers van deze spelletjes worden vervolgens vermoord. 
 
De kinderen spelen op het schoolplein de verschillende spelletjes na. Deze serie heeft een 
leeftijdsclassificatie van 16 jaar en ouder. Dit betekent dat deze beelden schadelijk kunnen 
zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. 
 
Wij zouden u willen verzoeken erop te letten wat uw kind zoal kijkt op Netflix of het 
internet, kijk eens met ze mee en ga hierover met ze in gesprek. Meer informatie over de 
achtergrond van de leeftijdsclassificaties kunt u lezen middels deze link: 
https://www.kijkwijzer.nl/classificaties-uitgelegd-16-jaar/page467.html 
 



 
Groep 7 is de winnaar! 
In de herfstvakantie kregen we het enorm feestelijke nieuws, dat groep 7 de winnaar is 
geworden van de de Scholendagen in de Haarlemmerhout 2021! Onze groep 7 kanjers 
werkten supergoed samen, deden goed mee met de opdrachten en de sfeer was uitstekend. 
En ze hebben ook de schat gevonden én nog een leuke 'gekke' groepsfoto als 
bonusopdracht ingeleverd. Hoe goed is dat?! 
 
De prijsuitreiking is op woensdagochtend 17 november in het NZH-vervoermuseum en een 
speciale bus zal de daar naartoe brengen. Juf Lisan zal de ouders van groep 7 verder 
informeren!  
 
Bibliotheek Schalkwijk – Mad Science 
Op zaterdag 6 november 2021 van 10:00-14:30 uur kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar 
terecht bij de workshops van Mad Science in de Bibliotheek Schalkwijk. Tijdens deze korte 
workshops komen kinderen op een leuke manier in aanraking met wetenschap en techniek.  
 
Aanmelden is niet nodig, je kunt binnenlopen wanneer je wilt. De leerlingen hebben 
vandaag op school een flyer met meer informatie ontvangen! 
 

                  
 

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

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 4 november 2021 


