
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 11, donderdag 4 november 2021 

 

Voor in de agenda 

 
Maandag 8 november  Groeien door stoeien groep 1 t/m 4 
Maandag 8 november  Start week van de mediawijsheid 
Donderdag 11 november  Sint-Maarten 
Vrijdag 12 november   We versieren de school voor de Sint! 
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 J 
Maandag 15 november  Speel-o-theek open van 08:30-09:00 uur 
Maandag 22 november  MR vergadering 14.45 uur 
Woensdag 24 november  De eerste koffieochtend, 08:30 – 09:45 uur! 
Vrijdag 3 december   Sinterklaasfeest! Om 12:15 uur vrij! 
Maandag 6 december  We gaan versieren voor de Kerst! 
 
Herhaalde oproep: Kasten in elkaar?! 
We hebben al vier fantasische ouders die ons helpen met het in 
elkaar zetten van de kasten! Bent u ook handig en wilt u graag na 
schooltijd helpen om prachtige IKEA boekenkasten in elkaar te zetten 
op 8, 9 of 10 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!  
 
De schoolfotograaf is vandaag geweest! 
De leerlingen zijn vandaag prachtig op de foto gezet! Individueel, met broertjes/zusjes 
(alleen als ze de Globe zitten) en ook met hun klas. Binnenkort krijgt u een voorbeeld mee 
naar huis en kunt u bepalen of u de foto’s wilt kopen. Leuk voor in een mooie lijst en leuk 
voor later!  



Jeugd Sport Fonds 
Voorheen regelde meester Paul de aanvragen voor het Jeugd Sport Fonds. In de toekomst 
zal dit anders gaan. Als u een aanvraag heeft, kunt u de volgende twee dingen doen: 
 
1. Even bij onze gymleerkracht, meester Kevin, op dinsdag of vrijdag binnenlopen (gewoon 
op de Globe). Om 14:15 uur is dan het meest handig. 
2. Op dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur kunt u naar Basisschool de Erasmus komen, daar zit 
in het lokaal van de peuterspeelzaal Marloes Komin, zij werkt als vrijwilliger voor het Jeugd 
Sport Fonds en kan u helpen met de aanvraag. Adres: Erasmuslaan 3, Haarlem. 
 
Ouderbijdrage, heeft u al betaald? 
Sinterklaas is weer bijna in het land en ook de Kerst komt er weer aan. Allemaal gezellige 
activiteiten waar de school graag wat extra geld aan uitgeeft! Voor dit soort activiteiten 
krijgen we helaas geen geld van de overheid en hebben we uw ouderbijdrage hard nodig! 
 
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage (20 euro) direct overmaken met het schoolreisgeld, dat is 
wel zo handig! 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,- euro.  Samengevat komt dit op het volgende 
neer:  
 
Groepen 1 t/m 7 betalen 20 + 28 = €48,-  
Groep 8 betaalt 20 + 80 = €100,- 
 
U kunt het bedrag overmaken op: 
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.  
 
Sinterklaas op de Globe 
Op vrijdag 3 november vieren we Sinterklaas op school. Deze dag hoeven 
de leerlingen maar tot 12:15 uur naar school. Daarna mogen ze naar 
huis en kan het weekend gevierd worden! Komt u met opvang in de 
knoop op deze dag? Laat het mij dan even weten via Social Schools 
(Robin van Norde) of een mailtje naar: robin.van.norde@spaarnesant.nl. 
 

 

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

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 11 november 2021 


