
 

 
 

 

 
 

Nieuwsbrief 8, vrijdag 8 oktober 2021 
Vrijdag 15 oktober is een studiedag, er is geen school! 

 

Voor in de agenda 

Maandag 11 oktober    Voorrondes De Globe Voorleeswedstrijd voor groep 7/8 

Dinsdag 12 oktober   Groep 7: Scholendag in de Haarlemmer Hout 

Woensdag 13 oktober  Finale De Globe Voorleeswedstrijd groep 7/8 

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! 

 

 

Even voorstellen! Juf Lisan uit groep 7! 
 

Hallo, ik ben Lisan van Kessel! De nieuwe juf van groep 7. Na tien jaar 

op mijn vorige school in Haarlem-Noord vond ik het tijd voor een 

verandering. Ik woon in Haarlem met mijn man die Biologieleraar is op 

een middelbare school en mijn dochter Muus (16 jaar) en mijn zoon 

Yme (14 jaar). Ik zeg altijd dat ik het mooiste beroep heb wat er is. Er is 

namelijk geen dag hetzelfde en met kinderen werken is nooit saai. Ik 

vind rekenen het leukste vak om te geven en hou van de momentjes 

dat kinderen ontdekken ‘oh zit dat zo!’ We zien elkaar snel tijdens de 

kennismakingsgesprekken! 

 

 



Groep 8 
Sinds afgelopen week staat juf Annemieke Haentjes in groep 8 en wat hebben zij het fijn 

met elkaar! Voor volgende week is juf Annemieke er op maandag, dinsdag en donderdag en 

op woensdag meester Boubker. Vanmorgen was er een informatieochtend speciaal voor de 

ouders van groep 8 over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze ochtend werd 

gegeven door mevrouw Raja Alouani. Er was een goede opkomst! 75% van de moeders van 

de groep zijn gekomen, dat is echt ontzettend fijn! Zij hebben informatie gekregen over wat 

hoe zij hun kinderen het beste kunnen voorbereiden en begeleiden bij deze spannende 

overstap. Ook hebben zij meteen in de ochtend even kennis gemaakt met de nieuwe juf.  

Het was een fijne ochtend! 

 
Raja Alouani vertelt over het voortgezet onderwijs in Haarlem, 08-10-2021 

 

De Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag kwamen er heel wat kinderen in hun 

verkleedkleren naar school! Wat zag dat er mooi uit! De kinderen 

werden door juf Robin als politieagente verwelkomd bij de deur. Juf 

Simone en juf Judith waren twee ambulancebroeders en meester 

Thomas werkte voor een dagje bij de Albert Heijn! 

Deze week staat lezen en voorlezen éxtra centraal bij ons op school. 

Doet u thuis ook mee? Lezen is belangrijk! Als afsluiting van de 

Kinderboekenweek houden we a.s. donderdagmiddag met de hele 

school een voorleesfeestje! Hoe leuk is dat?! 

 

 

 



Kinderen anno 2021! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 14 oktober 2021 


