
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 15, donderdag 2 december 2021 

 
 

Voor in de agenda 

Vrijdag 3 december   Sinterklaasfeest! Om 12:15 uur vrij! 
Maandag 6 december  We gaan de school versieren voor de Kerst. 
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 
 
 
 
Reminder: 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.  
 
Leerlingen om 12:15 uur vrij met Sinterklaas! 
Denkt u eraan dat de leerlingen morgen om 12:15 uur vrij zijn? 
 
 
 



                                              Kerst op de Globe 
Dit schooljaar kunnen we helaas opnieuw de Kerstmusical niet 
opvoeren i.v.m. Corona. We gaan er op school wel een 
gezellige kerstperiode van maken, maar uiteraard wel 
allemaal binnen de Corona richtlijnen. Het is nog even 
spannend of het kerstdiner door kan gaan. We wachten 
hiervoor de persconferentie van 14 december af. We houden 
u op de hoogte! 

 
Had u zich opgegeven om mee te helpen met kerstversieren op maandag 6 december? Helaas kan 
dat niet doorgaan i.v.m. de aangescherpte Corona maatregelen. Hopelijk volgend jaar weer! 
 
Lekker lezen! 
In de Bibliotheek vind je mooie, grappige en spannende boeken. Prentenboeken, eerste 
leesboekjes maar ook strips en informatieve boeken. Lezen is echt leuk! In de bijlage van dit 
Social Schools bericht vindt u een flyer van de bibliotheek. Met deze flyer betaalt u nu geen 
inschrijfkosten en kunnen leerlingen tot 18 jaar gratis lezen! 
 
Even voorstellen! 
Beste ouders, 
Sommigen van jullie zullen mij in de ochtend al bij de deur hebben zien 
staan. Bij deze wil ik mij dan even voorstellen. Mijn naam is Tim van 
Essen (meester Tim) en ik zal vanaf 8 december officieel juf Anne 
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Tijdens haar 
zwangerschapsverlof zal ik de leerkracht van groep 1/2A zijn op de 
woensdag, donderdag en vrijdag.  
 
Over mijzelf; ik ben 31 jaar en ik heb hiervoor twee jaar gewerkt op een 
school in Zwanenburg. Ik ben woonachtig in Haarlem en mijn hobby’s 
zijn onder andere: fotografie, tuinieren en skateboarden.  
 
Ik heb er uiteraard veel zin in, de komende maanden!  
Met vriendelijke groet, 
Tim van Essen 
 
 

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

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 9 december 2021 


