
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 13, donderdag 18 november 2021 

 

Voor in de agenda 

 
Maandag 22 november  MR vergadering 14.45 uur 
Woensdag 24 november  Schoolfruit schoonmaken 08:30 uur 
Donderdag 25 november  Schoolfruit schoonmaken 08:30 uur 
Vrijdag 26 november   Schoolfruit schoonmaken 08:30 uur 
Maandag 29 november  Speel-o-theek open van 08:30-09:00 uur 
Vrijdag 3 december   Sinterklaasfeest! Om 12:15 uur vrij! 
Maandag 6 december  We gaan versieren voor de Kerst! 
Maandag 13 december  Speel-o-theek open van 08:30-09:00 uur 
Woensdag 22 december  Opvoering Kerstmusical (onder schooltijd) 
Donderdag 23 december   Kerstdiner op school 17:15-18:30 uur 
Vrijdag 24 december    Leerlingen om 12:15 uur vrij! 
          Van zaterdag 25 december t/m maandag 10 januari kerstvakantie! 
Maandag 10 januari    Studiedag: leerlingen vrij! 
 
 
Juf Anne gaat met verlof 
Zoals jullie weten is juf Anne zwanger, inmiddels al 33 weken! 
Omdat de Coronabesmettingen in het hele land weer oplopen, 
hebben we samen met juf Anne besloten dat zij iets eerder met 
verlof gaat. De gezondheid van juf Anne en de baby staan 
uiteraard voorop! Vanaf woensdag 24 november komt daarom 
een nieuwe meester in groep 1/2A: meester Tim! Hij zal zich 
binnenkort in de nieuwsbrief aan u voorstellen. 
Meester Tim zal het hele verlof van juf Anne aanwezig zijn in 
groep 1/2A, op de woensdag, donderdag en vrijdag. Uiteraard 
blijft juf Daphne op de maandag en dinsdag de juf van groep 
1/2A. Welkom meester Tim! 



Reminder: Koffieochtend gaat niet door! 
De eerste koffieochtend van dit schooljaar hadden we ingepland op woensdagochtend 24 
november van 08:30 tot 09:45 uur. Helaas zijn door de stijgende besmettingen de 
Coronamaatregelen opnieuw aangescherpt. We kunnen bij een koffieochtend de 
anderhalve meter afstand niet waarborgen, wat ons helaas heeft doen besluiten de 
koffieochtend op dit moment te annuleren.  
Hopelijk kunnen we op een later moment dit schooljaar de koffieochtenden weer oppakken!  
Voor nu staat de gezondheid van het team, de kinderen en u als ouders voor ons op de 
eerste plaats. We vinden het jammer en hopen op uw begrip in deze! 
 
Schoolfruit 
Deze week zijn we gestart met het schoolfruit. Wat fijn 
dat er ’s ochtends zoveel ouders zijn die vragen of ze 
kunnen helpen met schoonmaken! Deze week hebben 
we heerlijk genoten van wortels, appels en ananas. 
Benieuwd wat er volgende week in het pakket zit! Als u 
ook dan weer kunt helpen: heel graag! 
 
Oudergesprekken 
In november worden er facultatieve oudergesprekken gevoerd. Dit betekent dat er alleen 
gesprekken op aanvraag plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld als de leerkracht het prettig 
vindt u als ouder nog even te spreken. Uiteraard kan dit ook andersom! Wilt u graag in 
november de juf of meester van uw kind spreken? Stuur de leerkracht dan even een 
berichtje via Social Schools. 
Uitzondering: de ouders van groep 3 worden, i.v.m. de fase waarin deze leerlingen zich 
bevinden, allemaal uitgenodigd.   
 
Leerlingen om 12:15 uur vrij met Sinterklaas en Kerst! 
Op vrijdag 3 december 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! Dit geldt 
ook voor de dag na het Kerstdiner (vrijdag 24 december). Ook dan is 
de school om 12:15 uur uit. Komt u met opvang in de knoop op deze 
dagen? Laat het mij dan even weten via Social Schools (Robin van 
Norde) of een mailtje naar: robin.van.norde@spaarnesant.nl  
 

 
 
 
 



Corona-update 
De Corona besmettingen lopen in het hele land weer enorm 
op. We zijn op de Globe daarom ook nu weer extra voorzichtig 
en zorgen voor een goede hygiëne: 
* Volwassenen houden onderling 1,5 m afstand.  
* De deurklinken en handgrepen worden iedere dag ontsmet. 
* De leerlingen wassen meerdere malen per dag hun handen, 
in iedere klas is ontsmettingsgel aanwezig. 
* Zou u als u in de school iets komt doen (bv. een oudergespek 
of schoonmaken schoolfruit) een mondkapje willen dragen? 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

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

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 25 november 2021 


