
 

 
 

 

 
 

Nieuwsbrief 7, vrijdag 1 oktober 2021 
 

 

 

Voor in de agenda 

Maandag 4 oktober   Dierendag! 

Maandag 4 oktober   Eerste dag van juf Lisan in groep 7, eerste dag van 

     meester Peer in groep 8 en van meester Thomas in 

     groep 4, van harte welkom allemaal! 

Dinsdag 5 oktober   Dag van de leraar! 

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

Vrijdag 8 oktober   Raja Alouani geeft een informatie ochtend PO-VO 

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! 

 

Maandag 25 oktober   Groeien door stoeien groepen 1 en 2 

Woensdag 27 oktober  Groeien door stoeien groepen 3 en 4 

Zondag 31 oktober   Wintertijd! 

Donderdag 4 november  De schoolfotograaf komt! 

 

 

 

 

 

 



 

Week tegen het pesten is alweer voorbij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was fijn om aandacht te hebben voor elkaar en hoe je lief kan zijn met elkaar en elkaar 

kunt helpen. De kinderen hebben vandaag allemaal een mooi armbandje gekregen met de 

tekst “Pesten? Ik doe er niet aan mee!”  Van ‘de week tegen het pesten’, rollen we nu 

gewoon de Kinderboekenweek in!  

 

Woensdag 6 oktober is de aftrap EN MOGEN ALLE KINDEREN VERKLEED 

NAAR SCHOOL KOMEN! De juffen en meesters trouwens ook      ! 

Verkleed je naar het beroep wat jij zou willen zijn/worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoera! Jarig in oktober! 
 

Hoera! Op 4 oktober is Marwa uit groep 3 jarig!  

Hoera! Op 6 oktober is Dara uit groep ½ b jarig!    

Hoera! Op 10 oktober is Sara uit groep 5 jarig! 

Hoera! Op 12 oktober is Ebuzer uit groep 3 jarig! 

Hoera! Op 18 oktober is Sahila uit groep 6 jarig! 

Hoera! Op 23 oktober is juf Robin jarig! 

Hoera! Op 24 oktober is Abdalrahman uit groep 5 jarig!   

Hoera! Op 25 oktober is Elena uit groep 7 jarig! 

 

De speel-o-theek wordt weer geopend! 

Vanwege Corona is de groep 1/2 speel-o-theek heel lang gesloten geweest, maar vanaf 

maandag 1 november kunt u weer spellen van school lenen! 

→ Op maandagochtend tot 09:00 uur bent u van harte welkom in het kleutergebouw. 

→ 1x per 2 weken geopend, na 2 weken kunt u het spel weer ruilen/inleveren. 

→ Juf Aicha helpt u graag! 

 

Nederlandse les voor volwassenen 

Steeds meer ouders vragen wanneer de Nederlandse lessen weer starten. Juf Klarie en juf 

Greet zijn aan het uitzoeken hoe en vanaf wanneer dit weer veilig kan i.v.m. Corona. We 

houden u uiteraard op de hoogte! 

 

Reminder: Schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage betalen! 

Voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 7 zijn de kosten van het schoolreisje € 28,- 

In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de vrijwillige ouderbijdrage voor dit 

schooljaar hebben verlaagd naar €20,- om u tegemoet te komen voor de aanschaf van al het 

schoolmateriaal. De leerlingen van groep 8 betalen iets meer schoolreiskosten omdat zij op 

kamp gaan! Voor een leerling in groep 8 betaalt u € 80,- euro kampgeld en ook €20,- euro 

vrijwillige ouderbijdrage, samen dus € 100,- Samengevat komt dit op het volgende neer: 

Groepen 1 t/m 7 betalen 20 + 28 =   €48,- 

Groep 8 betaalt  20 + 80 =   €100,- 

Graag verzoeken wij u dit gehele bedrag te betalen voor de herfstvakantie dit bedrag 

betaald hebben. Wij gaan dan aan het begin van 2022 vast de bussen reserveren die ons 

naar de schoolreis bestemmingen gaan brengen en alle andere dingen regelen om voor alle 

kinderen een fijn kamp en een fijne schoolreis te organiseren. 

 

Op welke manier kunt u het bedrag betalen? 

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: 



•  NL43 ABNA 0577 2706 48 t.n.v. De Globe Ouderraad o.v.v. naam en groep van uw 

kind(eren). 

Contant betalen is helaas niet mogelijk. 

 

De formatie 

Inmiddels hebben wij afscheid genomen van juf Astrid Mol uit groep 4. Donderdag was haar 

laatste dag op de Globe, wij danken haar voor alles wat zij heeft gedaan en wensen haar 

veel succes. Vandaag hebben wij afscheid genomen van juf Judith Stoorvogel. Ook wij 

danken haar voor alles wat zij heeft gedaan op de Globe en wensen haar alle geluk met haar 

nieuwe uitdaging! Volgende week beginnen er vier nieuwe leerkrachten op de Globe! 

Meester Thomas stelt zich graag alvast aan u voor. Volgende week doen juf Lisan, meester 

Peer en juf Andrea dat ook! 

 

Hallo, mijn naam is Thomas van der Hoeden en vanaf maandag 4 oktober 2021 ben 

ik op maandag, woensdag en donderdag de meester van groep 4 op de Globe! Ik 

heb daar heel erg veel zin in! Ik woon in Haarlem, ben getrouwd en vader van Tess 

(18) en Charlie (14). Ik houd veel van bordspelletjes en in het weekend kun je me op 

de racefiets voorbij zien komen. Mijn achtergrond is onderwijs aan volwassenen. Nu 

dus in het basisonderwijs en dat vind ik geweldig! Voordat ik naar de Globe kwam 

heb ik een half jaar gewerkt op OBS de Erasmus! Tot ziens allemaal op de Globe! 

 

Formatie OBS de Globe vanaf maandag 4 oktober 2021 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep ½ a Juf Daphne Juf Daphne Juf Anne Juf Anne Juf Anne 

Groep ½ b Juf Hanny Juf Hanny Juf Hanny Juf Ellen/Hanny Juf Ellen 

Ondersteuning Juf Aicha Juf Umit Juf Aicha Juf Aicha Juf Umit 

Groep 3 Juf Geja Juf Geja Juf Geja Juf Geja Juf Geja 

Ondersteuning Juf Frederike Juf Frederike  Juf Frederike  

Groep 4 Meester Thomas Juf Andrea Juf Andrea/ 

Meester Thomas 

Meester Thomas Juf Andrea 

Groep 5 Juf Simone  Juf Simone Juf 

Simone/Judith 

Juf Judith  Juf Judith 

Groep 6 Juf Heleen Juf Heleen Juf Heleen/Liz Juf Liz Juf Heleen 

Groep 7 Juf Lisan  Juf Lisan  Juf Lisan Juf Lisan Juf Lisan 

Groep 8 Meester Peer Meester Peer Juf Annemieke Juf Annemieke Juf Annemieke 

Ondersteuning Juf Judith, juf 

Umit 

Juf Judith Juf Umit   

 

 



Boekwijzer 

Boekwijzer is een site vol met leuke boekentips voor alle leeftijden. Maandelijks wordt er 

een lezing van 45/60 minuten verzorgd waarin in een passend thema of onderwerp wordt 

behandeld, steeds met een uitgebreide hoeveelheid kinderboekentips.  De eerstvolgende 

lezing vindt plaats op maandag 11 oktober om 20.00. Hierin wordt met veel praktische tips 

ingegaan op de vraag: Hoe krijg/houd je kinderen thuis en in de klas aan het lezen? Via de 

site kan je je kosteloos aanmelden. Neem ook eens een kijkje op de site of op het 

Instagramaccount van Boekwijzer voor veel mooie boekentips! 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                         De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 8 oktober 2021 


