
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 14, donderdag 25 november 2021 

 
 

Voor in de agenda 

Vrijdag 3 december   Sinterklaasfeest! Om 12:15 uur vrij! 
Maandag 6 december  We gaan versieren voor de Kerst! 
Woensdag 22 december  Opvoering Kerstmusical (onder schooltijd) 
Donderdag 23 december   Kerstdiner op school 17:15-18:30 uur (onder voorbehoud) 
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! 
Woensdag 19 januari   Start Nationale voorleesdagen 
Maandag 24 januari   Start afname CITO toetsen 
Maandag 24 januari   MR-vergadering 
 
 

Jarig in december! Gefeliciteerd! 

6 december Miran Güçlü 
6 december Yara Alssam 
7 december Eyup Açikyürek 
15 december Nadim Taouili      
15 december Naoufal Gachi 
20 december Redouan Chamlali 
25 december Jemimah Nalubwama 
27 december Hajar Gachi 
31 december Adnan El Kharraz 

 
 
 
 
 



 
Speel-o-theek gesloten 
Zoals u waarschijnlijk al afgelopen dinsdag via Social Schools heeft gelezen, zijn de 
richtlijnen voor het basisonderwijs opnieuw aangescherpt. Dit houdt onder andere in dat 
ouders en verzorgers voorlopig de school niet meer in mogen. Dat betekent dat de speel-o-
theek ook even gesloten blijft. Heeft u speelgoed thuis dat u weer wilt inleveren? Dit kunt u 
meegeven aan uw kind, zodat uw kind het bij de juf of meester kan inleveren.  
Morgen (vrijdag) is er opnieuw een persconferentie. Mochten er opnieuw aangescherpte 
maatregelen worden verkondigd, dan houden wij u uiteraard op de hoogte! 
 
Pokémonkaarten 
De afgelopen periode is er wat onrust omtrent de 
Pokémonkaarten en het spelen hiermee. Omdat we op school 
voldoende ander speelgoed hebben en het meenemen van de 
kaarten voor ruzie, verdriet en verdeeldheid kan zorgen, hebben 
we besloten de kaarten op school niet meer toe te laten. Wanneer 
een leerling de kaarten mee naar school heeft, gaan ze terug in de 
schooltas. Om 14:15 uur (na schooltijd) kan de leerling de kaarten 
weer tevoorschijn halen.  
 
 
Update: NPO-gelden 

Dit schooljaar (en de komende drie schooljaren!) hebben 
alle scholen in Nederland een extra pot met geld 
ontvangen (gebaseerd op het leerlingaantal) om te 
besteden aan het geven van goed onderwijs. Dit wordt 
ook wel het ‘NPO geld’ genoemd. Samen met het  
Globe team hebben we de afgelopen periode besproken 
waaraan we dit geld uit willen geven. Voor nu hebben 
we het onderstaande al betaald vanuit de NPO-pot: 

 
- Triple Threat, de organisatie die 2x per week de pauzeopvang verzorgt. Ze leren de 
leerlingen hoe prettig samen te spelen en samen te werken. Ook wordt omgaan met winst 
en verlies uitvoerig besproken. De prettige pauzes zorgen voor meer rust in de klassen, wat 
het onderwijs absoluut ten goede komt! 
- Extra ondersteuning in de school. Voor kinderen die wat meer uitdaging of juist nog een 
keer extra uitleg nodig hebben, komt juf Elisabeth vanaf volgende week bij ons op school. Zij 
zal op dinsdag en donderdag extra ondersteuning aan de Globe leerlingen geven. Daarnaast 
hebben we natuurlijk juf Judith en juf Frederike al op school, die ook met groepjes 
leerlingen in en buiten de klas aan de slag gaan! 



- Leesbevordering. U weet als geen ander hoe belangrijk veel lezen is. We hebben vanuit de 
NPO-pot nieuwe boekenkasten aangeschaft en hebben een depot van 10.000 euro bij een 
Haarlemse boekhandel aangevraagd! Uit dit depot kunnen we het komende schooljaar HEEL 
VEEL nieuwe lees-en informatieboeken bestellen voor onze Globe bibliotheek! 
 
… er volgt vast nog meer de komende tijd! We houden u op de hoogte! 
 
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  
 

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

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 2 december 2021 


